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 دلمديحا
لى صراط مستقيـ ك الحمد هلل رب العالميف اليادم إلى الحؽ بالحؽ  ا 

 .خمؽ اإلنساف كعمـ ما ينفعو فأمره بو كعمـ ما يضره فنياه عنو
كأشيد أف محمدان عبده  كأشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو،

الذم  كبارؾ عمى سيدنا محمد النبي األمي الكريـ،الميـ صًؿ كسمـ  ،كرسكلو
كعمى آلو كصحبو كالتابعيف ليـ بإحساف إلى يـك  أرسمتو رحمة لمعالميف،

 ػ  الديف
 ،،، أما بعد

حث عمى رفع معاناة المعسريف، سكاء بيف األفراد بعضيـ اإلسبلـ ف فإ
كقد ال يستطيع األفراد إقراض الدكلة ،  ،كالجماعات األفراد البعض ، أك بيف 

 أك أكراؽ النقد األجنبي ماؿ ،كقد تككف الدكلة في أمس الحاجة إلى ال
فتقترض مف دكلة أك جية دكلية أخرل ) المنظمات كالييئات الدكلية ( مثؿ ،

صندكؽ النقد الدكلي كالبنؾ الدكلي، لكف ىذه الدكؿ أك الجيات قد تفرض 
صحيح الديف أك ال تتبلئـ مع طبيعتيا شركطا تخالؼ عمى الدكؿ المقترضة 

كمف  كمف ذلؾ القرض بفائدة الذم يحرمو اإلسبلـ.. كغير ذلؾ ، ... إلخ ،
االقتراض مف صندكؽ النقد ىنا دعت الضركرة ليذه الدراسة التي تبيف أحكاـ 

 . مف خبلؿ دراسة فقيية أكاديمية يتضمنيا ىذا البحثالدكلي 
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       0574       م 4102والثالثون  يالثانمجمة كمية أصول الدين بأسيوط ،العدد  

 

 

 
 

 

 

 

 متٓيد
التقميدم كتحصؿ عمى  االحتبلؿلـ تكد الدكؿ اإلسبلمية تتحرر مف 

مف  احتبلؿحتى ظير  ـ(0137ػ0141استقبلليا بعد الحرب العالمية الثانية)
نكع جديد يستخدـ كسائؿ اقتصاية كمالية أساسا لضماف استمرار إشرافو 

كنظاـ رية كذلؾ بدال مف استخداـ الكسائؿ العسك ، كسيطرتو عمى تمؾ الدكؿ
 القديـ االحتبلؿالجديد ربما كاف أشد مف  كاالحتبلؿ، الحكـ كالتحكـ المباشر

 .(0) )خفي( ،ألنو مقنع
جكىرية مما جعؿ البعض يطمؽ  يةكيمر العالـ اآلف بتغيرات اقتصاد

عمى ىذا العصر)عصر التكتبلت االقتصادية (... كغيرىا مف األكصاؼ التي 
في شكؿ مجمكعات مع دكؿ ذات مصالح  جتكحي باتجاه العالـ إلى االندما

 .(4)اقتصادية مشتركة
كلقد تـ إنشاء البنكؾ اإلسبلمية مف أجؿ تمبية حاجة المسمميف إلى 

، كمما أحكاـ الشريعة اإلسبلميةك الخدمات المالية كالمصرفية التي تتفؽ 
الشؾ فيو أف تجربة البنكؾ اإلسبلمية بالرغـ مف حداثتيا كالصعكبات التي 

  . (4)يا فرضت نفسيا عمى النظاـ المصرفي العالميتكاجي
كىناؾ حاجة ممحة لبنؾ إسبلمي عالمي حتى ال تظؿ البنكؾ اإلسبلمية 

                                           
(

1
( دٚس اٌجٕٛن اإلعال١ِخ فٟ رذم١ك اٌز١ّٕخ االلزظبد٠خ د/ِذّذ أثٛ شبدٞ )ِىزجخ و١ٍخ 

)اٌى٠ٛذ ـ شأعّب١ٌخ رجذد ٔفغٙب د/فإاد ِشعٟ ،اٌ 3/927اٌشش٠ؼخ ٚاٌمبْٔٛ ثبٌمب٘شح( 

 .7،9( ص149َ ـ اٌؼذد 1771٘ـ ـ1411اٌّؼشفخوزبة ػبٌُ 

(
2

( إٌّظّخ اٌؼشث١خ ٌٍز١ّٕخ اإلداس٠خ ) ػٌّٛخ االلزظبد ٚاإلداسح اٌؼشث١خ ـ ٚصبئك ٔذٚح 

ـ   ـ اٌمب٘شح ارجب٘بد ػٌّٛخ االلزظبد ٚأصش٘ب ػٍٝ اٌششوبد ٚاٌّإعغبد اٌؼشث١خ

 .55َ ( ص1776د٠غّجش 

(
3

 -ساد االلزظبد٠خ د/ِذّذ ِذّٛد اٌّىبٚٞ ( ِغزمجً اٌجٕٛن اإلعال١ِخ فٟ ظً اٌزطٛ

سعبٌخ اٌذوزٛساٖ فٟ اٌمبْٔٛ ـ جبِؼخ إٌّظٛسح ـ و١ٍخ اٌذمٛق ـ الزظبد ِٚب١ٌخ ػبِخ 

 .  271َ( ص 2113٘ـ ـ1424
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       0573       م 4102والثالثون  يالثانمجمة كمية أصول الدين بأسيوط ،العدد  

 

 

 
 

 

 

 

حيث أصبح ؛ (0)المكقؼ الضعيؼ تعامؿتابعة لمبنكؾ العالمية تتعامؿ معيا 
التعاكف المصرفي اإلسبلمي مطمبا اقتصاديا كسياسيا عمى مستكل العالـ 

لـ نتيجة المتغيرات العالمية كالمحمية ، فالبنكؾ العربية اليـك تكاجو تحديات 
تكف تكاجييا بيذه الصكرة في الماضي،كقد كانت البنكؾ العالمية منفصمة 

مصرفية عالمية بإيقاع  عف بعضيا البعض إال أنيا بدأت في عمؿ تكتبلت
 .(4)سريع

إنما يعتمد أساسا في  فالمستقبؿ الذم ينتظر الدكؿ العربية كاإلسبلمية
المقاـ األكؿ عمى مدل فعالية االستراتيجية االقتصادية التي تتبناىا ىذه 
الدكؿ بحيث تستطيع مف خبلليا مكاجية سياسات التكتبلت االقتصادية 

 .(4)الكبرل
ؾ اإلسبلمية ػ بعد إقامة مجمكعتياعمى مستكل فإف في مكنة البنك 

تحرير الدكؿ اإلسبلمية مف التبعية االقتصادية لمتكتبلت العالـ اإلسبلمي ػ 
 .(3)المستحكمة كالمسيطرة عمى عالمنا المعاصر

التكتبلت االقتصادية العالمية صندكؽ النقد الدكلي عف ىذه كال يختمؼ 
و أسباب إنشائك التعريؼ بصندكؽ النقد الدكلي  الكبرل كمف ىذا البحث نتناكؿ

صندكؽ النقد  كبدائمو مفحكـ االقتراض ك  ...إلخ ، واختصاصاتكمكارده ك 
 . مف خبلؿ دراسة فقيية أكاديمية يتضمنيا ىذا البحث الدكلي

 فصكؿ: أربعةكيشتمؿ البحث عمى 
 التعريؼ بمصطمحات كعنكاف البحث. الفصؿ األكؿ :

                                           
(

1
 .  57َ ص 1777ـ عجزّجش 211( ِجٍخ األ٘شاَ االلزظبدٞ ـ اٌؼذد 

(
2

طٛساد االلزظبد٠خ ـ ِشجغ ( ٠شاجغ رفظ١ً رٌه :ِغزمجً اٌجٕٛن اإلعال١ِخ فٟ ظً اٌز

 .  616عبثك ـ ص 

(
3

 ِٚب ثؼذ٘ب.   ،31( ٠شاجغ رفظ١ً رٌه : اٌّشجغ اٌغبثك ص 

(
4

 .932( دٚس اٌجٕٛن اإلعال١ِخ فٟ رذم١ك اٌز١ّٕخ االلزظبد٠خ ـ ِشجغ عبثك ـ ص
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:أسباب إنشاء كمكارد كاختصاصات كشركط كمجاالت الفصؿ الثاني 
 النقد الدكلي. صندكؽ

 الفصؿ الثالث: حكـ االقتراض مف صندكؽ النقد الدكلي.
 بدائؿ االقتراض مف صندكؽ النقد الدكلي. الفصؿ الرابع:
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 انفصم األٔل
 انتعزيف مبصطهحاخ ٔعُٕاٌ انثحث

 كيشتمؿ الفصؿ عمى ثبلثة مباحث:
 تعريؼ الحكـ كأقسامو. المبحث األكؿ :

 المبحث الثاني :تعريؼ القرض كحكمو كدليمو كحكمتو. 
 تعريؼ صندكؽ النقد الدكلي. :الثالث  المبحث

 
 ادلثحث األٔل

 تعزيف احلكى ٔألظايّ
 كيشتمؿ المبحث عمى : 

 كاصطبلحا. لغةأكال :تعريؼ الحكـ 
 ثانيا :أقساـ الحكـ.
 ٔاصطالحا: نغحأٔال :تعزيف احلكى 

أف يقضى في شيء بأنو كذا أك ليس بكذا :الحكـ عند أىؿ المغة أ ػ 
فالحكمة  ،إصابة الحؽ بالعمـ كالعمؿ :الحكمة ك  ، سكاء ألـز ذلؾ غيره أـ ال

يجادىا عمى غاية اإلحكاـ كمف اإلنساف معرفة  مف اهلل معرفة األشياء كا 
فكؿ حكمة حكـ كال  ؛كالحكـ أعـ مف الحكمة،المكجكدات كفعؿ الخيرات بيا 

فإف الحكـ لو أف يقضي عمى شيء بشيء فيقكؿ ىك كذا أك ليس  ،عكس 
،  (4) كىك اإلتقاف لمشيء كمنعو مف العيب،حكاـ كمادة الحكـ مف اإل ،(0)بكذا
ـي كىالثُّبيكتي :ىك ك  لإزىا اإلًإ

(4 ). 

                                           
(

1
 .371/ص1، وزبة اٌى١ٍبد ط 271/ص1( اٌزؼبس٠ف ط

 .111/ص13( فزخ اٌجبسٞ ط2)
 .16/216، اٌذبٚٞ اٌىج١ش 4/277ٟ ششح سٚع اٌطبٌت ( أعٕٝ اٌّطبٌت ف3)
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 اصطبلحا:الحكـ ب ػ 
 . (0) نفيان إسناد أمر إلى آخر إثباتان أك عند الفقياء : الحكـ
 . (4) خطاب اهلل المفيد فائدة شرعية كىك :

المتعمؽ بأفعاؿ القديـ خطاب اهلل تعالى  :الشرعي عند األصكلييفالحكـ ك 
 ،أك الكضع  :كزاد ابف الحاجب فيو ، (4)أك التخيير المكمفيف باالقتضاء 

جعؿ الشيء سببا أك شرطا أك مانعا كجعؿ اهلل تعالى زكاؿ الشمس  :ليدخؿ 
كالنجاسة مانعة مف  ،مكجبا لمظير كجعمو الطيارة شرطا لصحة الصبلة

ألنا إنما استفدناه مف الشارع ؛ فإف الجعؿ المذككر حكـ شرعي  ،صحتيا 
ألنو ليس مف أفعالنا حتى يطمب منا أك نخير ،كليس فيو طمب كال تخيير،

  . (3)فيو
كالمفيـك مف  ،تعمؽ شيء بشيء آخر :المفيـك مف الحكـ الكضعي ك 

كلزـك أحدىما لآلخر في صكرة ال يدؿ عمى ،الحكـ التكميفي ليس ىذا 
 .(7)اتحادىما 

فكجكب طاعتو ىك  :كأما خطاب السمطاف لمرعية كخطاب السيد لعبده 
 .(1)بحكـ اهلل تعالى

فإنيا خطاب اهلل كليست حكما ،احترازا مف نصكص أدلة الحكـ :القديـ ك 
ال اتحد الدليؿ كالمدلكؿ كىي محدثة  حترازا مف المتعمؽ ا:كالمكمفيف  .كا 

ليدخؿ  :أك التخيير :كقكلنا ،احترازا مف الخبر:كاالقتضاء  .بالجماد كغيره

                                           
 .24/221، ػّذح اٌمبسٞ  1/371، وزبة اٌى١ٍبد  1/271( اٌزؼبس٠ف 1)
 .367/ص6( اٌّجذع ط2)

 .66/ص1،اٌزخ١شح ط 47/ص1،اٌز١ّٙذ ٌألعٕٛٞ ط13/111( فزخ اٌجبسٞ 3)

 .47/ص1( اٌز١ّٙذ ٌألعٕٛٞ ط4)

 .39/ص2( دعزٛس اٌؼٍّبء ط5)

 .221/ص24اٌمبسٞ ط( ػّذح 6)
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 .(4)،(0)المباح 
 : انشزعي ثاَيا :ألظاو احلكى

كالندب كالكراىة الكجكب كالتحريـ  :خمسة :كاختمؼ في أقسامو فقيؿ
اثناف التحريـ  :كقيؿ  ،كالمباح ليس مف الشرع ، أربعة :كقيؿ ،كاإلباحة
 .كاإلباحة 

كقيد  ،ما ذـ فاعمو شرعا  :كالمحـر  ،ما ذـ تاركو شرعا  :كالكاجب      
ما رجح فعمو عمى تركو شرعا مف  :كالمندكب  ،احترازا مف العرؼ  :الشرع

ما  :كالمباح  ،ما رجح عمى فعمو شرعا مف غير ذـ  :كالمكركه  ،غير ذـ 
 .استكل طرفاه في نظر الشرع

ألف اهلل تعالى قد  ،يعاقب تاركو  :يذـ تاركو خير مف قكلنا  :كقكلنا 
 .يعفك عف العقاب كال يقدح ذلؾ في كجكب الفعؿ 

ألف الخمؼ في خبر اهلل تعالى ،يتكعد بالعقاب عمى تركو :كمف قكلنا 
 .نبغي أف ال يكجد العفك محاؿ فكاف ي

ألف الذم يشؾ في كجكبو ،ما يخاؼ العقاب عمى تركو  :كمف قكلنا 
 .كحرمتو قد يخاؼ مف العقاب عمى تركو مع أنو غير كاجب 

  .(4) شرعا إشارة إلى أف ىذه األحكاـ ال تثبت إال بالشرع : كقكلنا
 .كال كؿ محـر يثاب عمى تركو  ،ليس كؿ كاجب يثاب عمى فعمو :تنبيو 

فكنفقات الزكجات كاألقارب كالدكاب كرد المغضكب كالكدائع  :أما األكؿ 
ذا فعميا اإلنساف غافبل عف امتثاؿ أمر اهلل  كالديكف كالعكارم فإنيا كاجبة كا 

 .تعالى فييا كقعت كاجبة مجزئة مبرئة لمذمة كال ثكاب
اف عف عيدتيا بمجرد تركيا فؤلف المحرمات يخرج اإلنس :كأما الثاني 

                                           
 .66/ص1( اٌزخ١شح ط1)

( ٠شاجغ رفظ١ً رٌه :ٔظش٠خ اٌذىُ اٌششػٟ ٚاٌمبػذح اٌششػ١خ " األعبط 2)

و١ٍخ  -ػ١ٓ شّظٚاٌخظبئض" ـ دساعخ ِمبسٔخ د/دغٓ عبٌُ ِمجً )جبِؼخ 

 ِٚب ثؼذ٘ب. ،17َ( ص1776٘ـ ـ1419اٌذمٛق

 .113/ص1( اٌّذظٛي ط3)



 

 ِظطفٝ ػجذ اٌغفبس ػجبط خ١ٍفخد.       األدىبَ اٌفم١ٙخ اٌّزؼٍمخ ثباللزشاع ِٓ طٕذٚق 

 } دساعخ فم١ٙخ ِمبسٔخ {إٌمذ اٌذٌٟٚ ٚثذائٍٗ
 

       0571       م 4102والثالثون  يالثانمجمة كمية أصول الدين بأسيوط ،العدد  

 

 

 
 

 

 

 

ف لـ يشعر بيا فضبل عف القصد إلييا حتى ينكم امتثاؿ أمر اهلل تعالى  كا 
فييا فبل ثكاب حينئذ نعـ متى اقترف قصد االمتثاؿ في الجميع حصؿ 

 .(4)،(0)الثكاب
 

 ادلثحث انثاَي
 تعزيف انمزض ٔحكًّ ٔدنيهّ ٔحكًتّ

 كيشتمؿ المبحث عمى :
 كاصطبلحا. لغةأكال :تعريؼ القرض 

 ثانيا : حكـ القرض كدليمو كحكمتو .
 : ٔاصطالحا نغحأٔال :تعزيف انمزض 

أقرضتو قرضا ككؿ أمر يتجافاه الناس فيما بينيـ فيك  : نغحانمزض أ ـ 
سيمّْيى ىذا ك  ، كالقرض ماؿ يقطعو مف أمكالو فيعطيو عينا ، مف القركض

ا ًلمىا فيو مف قىطإًع طىاًئفىةو  تىقإًرضً  الإعىقإدي قىرإضن ًميـً إلىى الإميسإ ذىًلؾى ًبالتَّسإ اًلًو كى  ،مف مى
القرض اسـ لكؿ ما يمتمس عميو الجزاء كأقرض فبلف فبلنا أم أعطاه ما ك 

 ،أشير مف كسرىاػ بفتح القاؼ  ػ كىك ،لغة فيوػ بالكسر  ػ كالقرض ،يتجازاه
كالقرض  ،كمنو المقراض  ،قطعوػ بكسر الراء ػ مصدر قرض الشيء يقرضو 

ت منو القرض أم طمب :كاستقرضت مف فبلف ،اسـ مصدر بمعنى االقتراض:
 ،الحسف كالببلء السيء   :أم أخذت القرض كالقرض:فأقرضني كاقترضت منو

كأصؿ الكممة القطع كمنو  ،ما أسمفت مف عمؿ صالح أك سيء :كالقرض 
 كانقرض ،أم قطعت لو مف مالي قطعة يجازم عمييا  :المقراض كأقرضتو

                                           
 .66،69/ص1( اٌزخ١شح ط1)

ـ ِشجغ عبثك                                 خ ٔظش٠خ اٌذىُ اٌششػٟ ٚاٌمبػذح اٌششػ١ رفظ١ً رٌه :( ٠شاجغ 2)

 ِٚب ثؼذ٘ب. 31ص



 

 ِظطفٝ ػجذ اٌغفبس ػجبط خ١ٍفخد.       األدىبَ اٌفم١ٙخ اٌّزؼٍمخ ثباللزشاع ِٓ طٕذٚق 

 } دساعخ فم١ٙخ ِمبسٔخ {إٌمذ اٌذٌٟٚ ٚثذائٍٗ
 

       0511       م 4102والثالثون  يالثانمجمة كمية أصول الدين بأسيوط ،العدد  

 

 

 
 

 

 

 

 .(0) أثرىـ كىمككا انقطع :القـك 
 :(4)،(4) ٔانمزض اصطالحاب ـ 

بلن فىقىطإ الى ييكًجبي  اًلؼو لو الى عىاًجبلن تىفىضُّ ؿو في ًعكىضو غىيإًر ميخى دىفإعي ميتىمىكَّ
كىافى عىاًريَّةو الى تىًحؿُّ ميتىعىمّْقنا ًبًذمَّةو   . إمإ

  شرح التعربؼ :
ًلًو  رىجى ًبقىكإ ؿو )أىخإ ًؿ  (ميتىمىكَّ يإًر الإميتىمىكَّ  ،كىًقطإعىًة نىارو فىمىيإسى ًبقىرإضو :دىفإعي غى
ليوي في  قىكإ رىجى دىفإعىوي ًىبىةن  (ًعكىضو )كى ليوي ،أىخإ قىكإ اًلؼو لو)كى رىجى  (غىيإًر ميخى أىخإ
رإؼى  ـى كىالصَّ مى ليوي  ،السَّ قىكإ الىةى كى  (الى عىاًجبلن )كى ذيكؼو أىمإ حى ًف ذلؾ عىطإؼه عمى مىحإ كإ

دىبٍّ في  رىجى بيذا الإميبىادىلىةى الإًمثإًميَّةى كىدىفإًع ًدينىارو أك إرإ ًض ميؤىجَّبلن الى ميعىجَّبلن كىأىخإ الإًعكى
االِّ  ليوي  ،ًمثإًمًو حى قىكإ ًؿ  (تىفىضُّبلن )كى ًؿ التَّفىضُّ بلن أك أًلىجإ ًف ذلؾ الدَّفإًع تىفىضُّ الىةى كىكإ أىمإ حى

دىهي كىالى يىكيكفي الدَّ  حإ بلن إالَّ إذىا كاف النَّفإعي ًلمإميقإتىًرًض كى ليوي  ،فإعي تىفىضُّ قىكإ الى ييكًجبي )كى
كىافى  كىازى عىاًريَّةو الى تىًحؿُّ  (إمإ زى ًبذىًلؾى مف دىفإعو  ،أىمإ الى يىقإتىًضي ذلؾ الدَّفإعي جى تىرى كىاحإ

كىازى عىاًريَّةو الى تىًحؿُّ فىبلى ييسىمَّى قى  ا شىرإعنا بىؿإ عىاًريَّةن يىقإتىًضي جى ليوي ،رإضن قىكإ ميتىعىمّْقنا )كى
اؿه مف ًعكىضو  (ًبالذّْمَّةً   .(3)حى

 ثاَيا : حكى انمزض ٔدنيهّ ٔحكًتّ:
ؿي فيو النَّدإبي :أ ـ حكى انمزض  ىصإ كقد يىعإًرضي لو ما ييكًجبيوي كىالإقىرإًض ،األإ

مىؾو  تىيإ ًميًص ميسإ شىى  ،ًلتىخإ اًلًو شيبإيىةه أك ًلمىفإ يىخإ كىالإكىرىاىىةي كىقىرإًض ًممَّفإ في مى
                                           

ِٚب ثؼذ٘ب ،  4/147،غش٠ت اٌذذ٠ش الثٓ عال1/277َ،ؽٍجخ اٌطٍجخ 5/47( اٌؼ١ٓ 1)

،  3/222، دبش١خ اٌذعٛلٟ  9/375، ثذائغ اٌظٕبئغ 3/237،241رفغ١ش اٌمشؽجٟ 

 . 312/ص3، وشبف اٌمٕبع ط 347/ص2جج١شِٟ طدبش١خ اٌ

( دفغ اٌّبي ػٍٝ ٚجٗ اٌمشثخ ١ٌٕزفغ ثٗ آخزٖ صُ ٠زخ١ش فٟ سد ِضٍٗ أٚ ػ١ٕٗ   ِب وبْ ػٍٝ 2)

 .276/ص5طفزٗ. اٌزخ١شح ط

، 123/ص5( ٚ٘ٛ : دفغ ِبي ئسفبلب ٌّٓ ٠ٕزفغ ثٗ ٠ٚشد ثذٌٗ. اإلٔظبف ٌٍّشداٚٞ ط3)

 . 312/ص3وشبف اٌمٕبع ط

 . 3/222اٌذعٛلٟ ( دبش١خ 4)



 

 ِظطفٝ ػجذ اٌغفبس ػجبط خ١ٍفخد.       األدىبَ اٌفم١ٙخ اٌّزؼٍمخ ثباللزشاع ِٓ طٕذٚق 

 } دساعخ فم١ٙخ ِمبسٔخ {إٌمذ اٌذٌٟٚ ٚثذائٍٗ
 

       0510       م 4102والثالثون  يالثانمجمة كمية أصول الدين بأسيوط ،العدد  

 

 

 
 

 

 

 

قَّقىا ذلؾ  يإًر أىفإ يىتىحى رَّـو مف غى فىوي في ميحى رإ اًريىةو تىًحؿُّ ًلمإميقإتىًرضً ،صى مىتيوي كىجى رإ  ،أك حي
 ،كليس بكاجب ،(0)المقرض مباح لممقترض كالقرض مندكب إليو في حؽ
كليس بمكركه في حؽ  ،فأشبو صدقة التطكعكذلؾ ألنو مف المعركؼ 

كلك كاف ، (4)كاف يستقرض بدليؿ حديث أبي رافع  المقرض كذلؾ ألف النبي
كألنو يأخذه بعكضو فأشبو الشراء بديف في  ،مكركىا كاف أبعد الناس منو

كمف أراد أف  ،ما ال يقدر عمى كفائوميتحمؿ بأمانتو ما ليس عنده كال  ،ذمتو
ف يسألو القرض بحالو كال يغره مف نفسو إال أف يككف يستقرض فميعمـ م

 .الشيء اليسير الذم ال يتعذر رد مثمو
ما :كقاؿ ،إذا اقترض لغيره كلـ يعممو بحالو لـ يعجبني  :قاؿ أحمد 

يعني إف كاف مف يقترض لو ،قاؿ القاضي ،أحب أف يقترض بجاىو إلخكانو 
ضرارا بو  أما إذا كاف  ،غير معركؼ بالكفاء لككنو تغريرا بماؿ المقرض كا 

 .(4)معركفا بالكفاء لـ يكره لككنو إعانة لو كتفريجا لكربتو
ًة الإقىرإًض ك  تىرىطي في ًصحَّ ًفًو  :ييشإ صإ كى كؼو كى كىأىفإ ،مىعإًرفىةي قىدإرًًه ًبقىدإرو مىعإري

 .(3)ًرضي ًممَّفإ يىًصحُّ تىبىرُّعيوي يىكيكفى الإميقإ 
كىك جائز ،كالقرض نكع مف السمؼ  : انمزض دنيم يشزٔعيحب ـ 

 :(7)السنة كاإلجماع الكتاب ك ب

                                           
 ،  5/352،اٌذبٚٞ ٌٍّبٚسدٞ 3/223،دبش١خ اٌذعٛلٟ 9/376( ثذائغ اٌظٕبئغ 1)

 . 3/312،وشبف اٌمٕبع 4/219اٌّغٕٟ      

ِ  ـ  ٚ٘ٛ:( 2) َّْ َسُعَٛي َّللاَّ َذلَِخ  أَ ًِ اٌظَّ ًٌ ِٓ ئِثِ ْذ ػ١ٍٗ ئِثِ َِ ًٍ ثَْىًشا فَمَِذ ـ "اْعزَْغٍََف ِٓ َسُج

َش أَثَب َسافِ  َِ َ ًَ ثَْىَشُٖ فََشَجَغ ئ١ٌٗ أثٛ َسافٍِغ فمبي ٌُ أَِجْذ ف١ٙب ئال ِخ١َبًسا فَأ ُج َٟ اٌشَّ ْْ ٠َْمِؼ ٍغ أَ

ِٗ ئ٠َِّبُٖ ـ : فمبي ـ  َسثَبِػ١ًب ، ُْ لََؼبًء ". طذ١خ ِغٍُ أَْػِط ُٙ َّْ ِخ١َبَس إٌبط أَْدَغُٕ ،ئِ

 [. 1611دذ٠ش سلُ ] 1224/ص3ط

 ـ ثزظشف . 4/219( اٌّغ3ٟٕ)

 .123/ص5ف ٌٍّشداٚٞ ط( اإلٔظب4)

 .4/219، اٌّغ275ٟٕ/ص5( اٌزخ١شح ط5)



 

 ِظطفٝ ػجذ اٌغفبس ػجبط خ١ٍفخد.       األدىبَ اٌفم١ٙخ اٌّزؼٍمخ ثباللزشاع ِٓ طٕذٚق 

 } دساعخ فم١ٙخ ِمبسٔخ {إٌمذ اٌذٌٟٚ ٚثذائٍٗ
 

       0514       م 4102والثالثون  يالثانمجمة كمية أصول الدين بأسيوط ،العدد  

 

 

 
 

 

 

 

يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا ًإذىا تىدىايىنتـي ًبدىيإفو ًإلىى  قكلو تعالى  كتاب :الػ مف 
تيبيكهي  ؿو مُّسىمِّى فىاكإ أىجى

 .(4)بالمكاتبة دليؿ المشركعيةفاألمر  ، (0)
يإرىةى رضي اهلل عنو ما ركاه البخارم مف حديث  :السنة  ػ كمف أنو أبي ىيرى

ؿو عمى النبي   " :قاؿ اهي  ػ  ػكاف ًلرىجي اءىهي يىتىقىاضى ًبًؿ فىجى   ػفقاؿ  ،ًسفّّ مف اإلًإ
طيكهي ػ :  قىيىا ،أىعإ طيكهي  ػ: ػفقاؿ  ،فىطىمىبيكا ًسنَّوي فمـ يىًجديكا لو إال ًسنِّا فىكإ  ،أىعإ
فىيإتىًني أكفى اهلل ًبؾى :فقاؿ اءن ػ :  ػقاؿ النبي ،أىكإ ـإ قىضى سىنيكي ـإ أىحإ  .(4)" ًإفَّ ًخيىارىكي

ؿو بىكإرنا"  عف أبي رىاًفعو أىفَّ رىسيكؿى المَّوً ك  مىؼى مف رىجي تىسإ فىقىًدمىتإ عميو  (3)اسإ
عى إليو أبك رىاًفعو  ؿى بىكإرىهي فىرىجى دىقىًة فىأىمىرى أىبىا رىاًفعو أىفإ يىقإًضيى الرَّجي ًإًبؿه مف ًإًبًؿ الصَّ

بىاًعينا فقاؿ لـ أىًجدإ فييا إال ًخيىارنا رى
ًطًو ًإيَّ  : فقاؿ  ، (7) ًإفَّ ًخيىارى الناس ،اهي أىعإ

اءن  ـإ قىضى سىنييي  .(1)" أىحإ
  .(5)أجمع المسممكف عمى جكاز القرضفقد  : اإلجماع اػ كأم

كالقرض أجيز لمرفؽ بالمحتاج مع أنو  القرض : مشركعيةج ػ حكمة 
 كألف فيو تفريجا عف أخيو المسمـ كقضاء ، جائز أيضا مع عدـ الحاجة

 .(1) لحاجتو كعكنا لو فكاف مندكبا إليو كالصدقة عميو
 

                                           
 . 272( عٛسح اٌجمشح :ِٓ ا٠٢خ 1)

 .275/ص5( اٌزخ١شح ط2)

 [. 2263دذ٠ش سلُ] 743 ص / 2ط ( طذ١خ اٌجخبس3ٞ)

( اٌجىش : اٌفزٟ ِٓ اإلثً ٚاألٔضٝ ثىشح. أظش: رفغ١ش غش٠ت ِب فٟ اٌظذ١ذ١ٓ اٌجخبسٞ 4)

 .371/ص1ِٚغٍُ ط

 .371/ص1اٌجًّ اٌشثبػٟ ٘ٛ اٌزٞ دخً فٟ اٌغٕخ اٌغبدعخ. اٌّشجغ اٌغبثك ط( 5)

 [. 1611دذ٠ش سلُ ] 1224/ص3( طذ١خ ِغٍُ ط6)

، 3/222، دبش١خ اٌذعٛلٟ  9/375، ثذائغ اٌظٕبئغ 3/237،241( رفغ١ش اٌمشؽجٟ 9)

 .4/219،اٌّغ3/312ٟٕ،وشبف اٌمٕبع 2/347دبش١خ اٌجج١شِٟ 

 . 3/312وشبف اٌمٕبع ،4/219،اٌّغ5/352ٌٍّٟٕبٚسدٞ ،اٌذب2/53ٞٚ( اٌّٛافمبد7)



 

 ِظطفٝ ػجذ اٌغفبس ػجبط خ١ٍفخد.       األدىبَ اٌفم١ٙخ اٌّزؼٍمخ ثباللزشاع ِٓ طٕذٚق 

 } دساعخ فم١ٙخ ِمبسٔخ {إٌمذ اٌذٌٟٚ ٚثذائٍٗ
 

       0514       م 4102والثالثون  يالثانمجمة كمية أصول الدين بأسيوط ،العدد  

 

 

 
 

 

 

 

 ادلثحث انثانث
 اندٔيل تعزيف صُدٔق انُمد

 ، ة لؤلمـ المتحدةابعت)بريتكف ككدز( ىك ككالة متخصصة مف منظكمة 
لمعمؿ عمي تقرير سبلمة  ،ـ0137أنشئ بمكجب معاىدة دكلية في عاـ 

أعضاؤه  ديرهقتصاد العالمي كيقع مقر الصندكؽ في كاشنطف العاصمة كياال
 .بمدا 011الذيف يشممكف جميع بمداف العالـ تقريبان بعددىـ البالغ

أم يعتبر :كما أف صندكؽ النقد الدكلي مؤسسة مركزية في النظاـ 
بإجراء المعامبلت  حنظاـ المدفكعات الدكلية كأسعار صرؼ العمبلت الذم يسم

التجارية بيف البمداف المختمفة، حيث يستيدؼ الصندكؽ منع كقكع األزمات 
اسات سي ىعتماد عماال ريؽ تشجيع الدكؿ عمىكاالختبلؿ في النظاـ عف ط

 ىاقتصادية سميمة، كما أنو يستفيد مف مكارده األعضاء الذيف يحتاجكف إل
  .(0)تمكيؿ مؤقت لمعالجة المشاكؿ الحادثة في ميزاف المدفكعات

 
 
 
 

 

                                           
ذٌٟٚ:ػٍٟ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ ( ٠شاجغ :اٌّٛلغ اٌشعّٟ ٌظٕذٚق إٌمذ ا1ٌ)

 ،ِٕزذ٠بد عزبس رب٠ّض1ص WWW.imf.org/external)اإلٔزشٔذ( 

(WWW.startimes.com)  طٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ ٚدٚسٖ فٟ  16/6/35ـ 2ص ،

، اٌجٙبص 5رٛع١غ ِفَٙٛ اٌؼٌّٛخ االلزظبد٠خ ٌٍجبدش أثٛ ػالء ِذّذ ثٓ ػٍٟ ص

اٌّظشفٟ ٚدػُ ع١بعخ اإلطالح االلزظبدٞ فٟ ِظش د/ ٠ٛعف ئثشا١ُ٘ اٌذ١ٕضٞ 

خ ٚاٌّب١ٌخ ـ جبِؼخ إٌّظٛسح )سعبٌخ اٌذوزٛساٖ فٟ اٌمبْٔٛ ـ لغُ اٌزشش٠ؼبد االلزظبد٠

 .  177َ( ص 2117ـ  2117ـ و١ٍخ اٌذمٛق ـ لغُ اٌزشش٠ؼبد االلزظبد٠خ ٚاٌّب١ٌخ 
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 ِظطفٝ ػجذ اٌغفبس ػجبط خ١ٍفخد.       األدىبَ اٌفم١ٙخ اٌّزؼٍمخ ثباللزشاع ِٓ طٕذٚق 

 } دساعخ فم١ٙخ ِمبسٔخ {إٌمذ اٌذٌٟٚ ٚثذائٍٗ
 

       0513       م 4102والثالثون  يالثانمجمة كمية أصول الدين بأسيوط ،العدد  

 

 

 
 

 

 

 

 انفصم انثاَي
  أطثاب إَشاء ٔيٕارد ٔاختصاصاخ ٔشزٔغ ٔجماالخ

 صُدٔق انُمد اندٔيل
 مباحث :  ةكيشتمؿ الفصؿ عمى خمس

 أسباب إنشاء صندكؽ النقد الدكلي. : األكؿ المبحث
 تمكيؿ صندكؽ النقد الدكلي كمكارده. : المبحث الثاني
 .إدارة صندكؽ النقد الدكلي كاختصاصاتو : المبحث الثالث
 .االقتراض مف صندكؽ النقد الدكلي كالضمانات البلزمة : المبحث الرابع

 مجاالت عمؿ صندكؽ النقد الدكلي القديمة : لخامسالمبحث ا
 كالحديثة.

 ادلثحث األٔل
 أطثاب إَشاء صُدٔق انُمد اندٔيل

نشئ صندكؽ النقد الدكلي مع نياية الحرب العالمية الثانية في سياؽ أ
كتجنبا ألخطاء  ابناء نظاـ اقتصادم دكلي جديد أكثر استقرار  ىالسعي إل

  .(0) ةالعقكد السابقة التي أسفرت عف خسائر فادح
 خمس كأربعيف ىإل ةالعالمية الثانية تـ تكجيو الدعك نتياء الحرب اكبعد 

كىا يككدز بكالية ن فقتصادم كمالي دكلي في مدينة بريتكادكلة لعقد مؤتمر 
ـ اجتمع 0133كفي أكؿ يكلية عاـ  ،ج في الكاليات المتحدة األمريكيةيمبر 

 دكلة( بيدؼ دراسة القكاعد البلزمة لتنظيـ قكاعد التبادؿ النقدم 37مندكبي )

                                           
، ِٕزذ٠بد عزبس 1ص WWW.imf.org/external( ٠شاجغ :طٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ 1)

، اٌذٚس اٌز٠ٍّٟٛ ٌظٕذٚق  16/6/35ـ 2( صWWW.startimes.comرب٠ّض)

إٌمذ اٌجٕه اٌذ١١ٌٚٓ د/ ِذّذ ػجذ اٌؼض٠ض ِذّذ )سعبٌخ اٌذوزٛساٖ فٟ اٌمبْٔٛ ـ جبِؼخ 

 ، ِٚب ثؼذ٘ب.34ؽٕطب ـ و١ٍخ اٌذمٛق ـ لغُ اٌزشش٠ؼبد االلزظبد٠خ ٚاٌّب١ٌخ ( ص 
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 ِظطفٝ ػجذ اٌغفبس ػجبط خ١ٍفخد.       األدىبَ اٌفم١ٙخ اٌّزؼٍمخ ثباللزشاع ِٓ طٕذٚق 

 } دساعخ فم١ٙخ ِمبسٔخ {إٌمذ اٌذٌٟٚ ٚثذائٍٗ
 

       0517       م 4102والثالثون  يالثانمجمة كمية أصول الدين بأسيوط ،العدد  

 

 

 
 

 

 

 

قتصادم يستيدؼ تجنب تكرار كارثة السياسات في إطار التعاكف اال
االقتصادية الفاشمة التي أسيمت في حدكث الكساد الكبير في الثبلثينات مف 

 القرف العشريف.
تفاقية مف جانب اال  ىتـ التكقيع عم ـ0133يكليو عاـ  44كفي 

 .ـ0137ديسمبر عاـ  45مف  ااعتبار  ةتفاقية نافذصبحت اال أدكلة( ك 37)
 . (0)ـ0135في كاشنطف في مارس عاـ  هقر مكبدأ الصندكؽ أعمالو مف      

 
 ادلثحث انثاَي

 متٕيم صُدٔق انُمد اندٔيل ٔيٕاردِ
المصدر الرئيسي لمكارد صندكؽ النقد الدكلي ىك اشتراكات الحصص 

 عضكية الصندكؽ. ىنضماـ إلماؿ التي تسددىا البمداف عند اال أك رأس ال
اب بالذىب كالباقي تكت%( مف قيمة اال 47كقد اشترط الصندكؽ دفع )
ع باسـ الصندكؽ في البنكؾ المركزية دنقكدا بالعممة الكطنية لمدكلة تك 

 يقبميا الصندكؽ. لالكطنية لؤلعضاء أك في أية جية أخر 
كالدكلة التي تتعرض لعجز في ميزاف مدفكعاتيا تستطيع أف تسحب مف 
الصندكؽ العمبلت األجنبية التي تحتاج إلييا كتدفع لو في مقابؿ ذلؾ عممتيا 

 الكطنية، كذلؾ ما أطمؽ عميو )حقكؽ السحب الخاصة(.
 حسب الكضع في إبريؿ كتصؿ حيازة صندكؽ النقد الدكلي مف الذىب

مما يجعؿ الصندكؽ  يأكقية بالكزف التركيس (014.341.101)حكالي ىإل
،غير أف اتفاقية تأسيس  ف الرسميف لمذىب في العالـثالث أكبر الحائزي

                                           
، ِٕزذ٠بد عزبس رب٠ّض     16/6/35 - 2،3ص www.zutalaba.comجغ :( ٠شا1)

(WWW.startimes.comص )16/6/35 – 3 ، WWW.imf.org/external 

 .   16/6/35ـ 1ص
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 ِظطفٝ ػجذ اٌغفبس ػجبط خ١ٍفخد.       األدىبَ اٌفم١ٙخ اٌّزؼٍمخ ثباللزشاع ِٓ طٕذٚق 

 } دساعخ فم١ٙخ ِمبسٔخ {إٌمذ اٌذٌٟٚ ٚثذائٍٗ
 

       0511       م 4102والثالثون  يالثانمجمة كمية أصول الدين بأسيوط ،العدد  

 

 

 
 

 

 

 

ف أكيمكف لمصندكؽ ا صارمة الستخداـ ىذا الذىب ،الصندكؽ تضع حدكد
 .(0)دعت الحاجة  اذتراض إقيستكمؿ ىذه المكارد مؤقتا باال

 
 ادلثحث انثانث

 إدارج صُدٔق انُمد اندٔيل ٔاختصاصاتّ
  يتككف صندكؽ النقد الدكلي مف :

 43مجمس تنفيذم يمثؿ البمداف األعضاء كىيئة المكظفيف الدكلييف )ػ 
مرات  4نكاب لو( يجتمع ىذا المجمس) 4مديرا تقريبا( يقكدىـ مدير عاـ )ك
المفركضة لممجمس التنفيذم في تسيير كؿ أسبكع( حيث إف الصبلحيات 

 أعماؿ الصندكؽ تأتي مف مجمس المحافظيف.
المساىمة التنفيذم لمبمداف كتخصص مقاعد مستقمة في المجمس 

 نسا ،ر كف كألمانيا ، كالياباف ، الكبرل كىى الكاليات المتحدة األمريكية ،
 كالمممكة العربية السعكدية. كركسيا ، كبريطانيا ، كالصيف ،

يتككف مف ممثميف لكؿ )الجمعية العامة لمصندكؽ( مجمس المحافظيف  ػ
 مالية أك محافظ البنؾ المركزم ،ر العضك ،عادة ما يككف ىذا الممثؿ كزيبمد 

كيمثؿ ىذا المجمس السمطة اإلشرافية العميا في إدارة الصندكؽ حيث يجتمع 
 ىذا األخير مرة كاحدة سنكيا عند اجتماع الصندكؽ مع البنؾ الدكلي.

لمشئكف النقدية كالمالية كىي تنتمي إلى مجمس  المجنة الدكليةػ 
لسياسات األساسية المتعمقة بالنظاـ المحافظيف ،كتقـك بالنظر في قضايا ا

                                           
، ِٕزذ٠بد عزبس رب٠ّض    16/6/35 - 2،3ص www.zutalaba.com( ٠شاجغ :1)

(WWW.startimes.comص )16/6/35-3، WWW.imf.org/external 

،اٌجٙبص اٌّظشفٟ ٚدػُ ع١بعخ اإلطالح االلزظبدٞ فٟ ِظش ـ   16/6/35ـ 1ص

، اٌذٚس اٌز٠ٍّٟٛ ٌظٕذٚق إٌمذ ٚاٌجٕه اٌذ١١ٌٚٓ ـ ِشجغ 171،177ِشجغ عبثك ـ ص

 ، ِٚب ثؼذ٘ب.  121عبثك ـ ص
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 ِظطفٝ ػجذ اٌغفبس ػجبط خ١ٍفخد.       األدىبَ اٌفم١ٙخ اٌّزؼٍمخ ثباللزشاع ِٓ طٕذٚق 

 } دساعخ فم١ٙخ ِمبسٔخ {إٌمذ اٌذٌٟٚ ٚثذائٍٗ
 

       0515       م 4102والثالثون  يالثانمجمة كمية أصول الدين بأسيوط ،العدد  

 

 

 
 

 

 

 

 النقدم الدكلي مرتيف سنكيا.
بيف مجمس محافظي الصندكؽ  كىي لجنة مشتركة :ػ لجنة التنمية

كالبنؾ الدكلي ، كتسمح ىذه المجنة بالمشكرة إلى المحافظيف كتترؾ ليـ 
 التقرير حكؿ سياسات التنمية في الدكؿ النامية.

لمدة خمس سنكات كيتكلى رئاسة جميع ػ المدير العاـ كيتـ انتخابو 
 .(0)العامميف في الصندكؽ

اآلف إلى  صندكؽ النقد الدكلي ، نشيرنظاـ عمؿ  ىكبعد أف تعرضنا إل 
أىـ عمؿ يقـك بو صندكؽ النقد الدكلي لمتابعة سياستو التي يبسطيا عمى 

 . الرقابة كالتكجيو في صندكؽ النقد الدكلي ىي :ك الدكؿ األعضاء، 
عك اتفاقية تأسيس صندكؽ النقد الدكلي إلى قياـ الصندكؽ حيث تد 

ػ  ""الرقابة الدقيقة ، بما في ذلؾ ممارسة باإلشراؼ عمى النظاـ النقدم الدكلي
األعضاء كطبقان  سياسات أسعار الصرؼ في بمداف ىأم اإلشراؼ ػ عم

لبلتفاقية يتعيد كؿ بمد عضك بالتعاكف مع الصندكؽ في جيكده الرامية إلى 
يع كجكد نظاـ مستقر ألسعار كتشج ،ماف كجكد ترتيبات صرؼ منظمةض

 كمكافحة عمميات المنافسة بيف األعضاء في أسعار الصرؼ.، الصرؼ
نحك أكثر تحديدان، تكافؽ البمداف األعضاء عمى تكجيو سياساتيا  ىكعم

نحك أىداؼ النمك االقتصادم المنظـ مع مستكل معقكؿ مف استقرار 
األسعار، باإلضافة إلى إرساء أكضاع مالية كاقتصادية أساسية منظمة، 
كتجنب التبلعب في أسعار الصرؼ لتحقيؽ ميزة تنافسية غير عادلة 

ذلؾ، يتعيد كؿ بمد عضك بأف يقدـ لمصندكؽ المعمكمات  ،كباإلضافة إلى

                                           
ِٚب ، 46( ٠شاجغ : اٌذٚس اٌز٠ٍّٟٛ ٌظٕذٚق إٌمذ ٚاٌجٕه اٌذ١١ٌٚٓ ـ ِشجغ عبثك ـ  ص1)

، ِٕزذ٠بد عزبس رب٠ّض  16/6/35 -3ص www.zutalaba.com،ثؼذ٘ب

(WWW.startimes.comص )16/6/35ـ 3 . 
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 ِظطفٝ ػجذ اٌغفبس ػجبط خ١ٍفخد.       األدىبَ اٌفم١ٙخ اٌّزؼٍمخ ثباللزشاع ِٓ طٕذٚق 

 } دساعخ فم١ٙخ ِمبسٔخ {إٌمذ اٌذٌٟٚ ٚثذائٍٗ
 

       0511       م 4102والثالثون  يالثانمجمة كمية أصول الدين بأسيوط ،العدد  

 

 

 
 

 

 

 

 البلزمة لممارسة دكره الرقابي عمى نحك فعاؿ.
كقد اتفؽ األعضاء عمى أف رقابة الصندكؽ لسياسات أسعار الصرؼ  

في كؿ بمد عضك ينبغي أف تتـ في إطار تحميؿ شامؿ لمحالة االقتصادية 
كمف شأف  ي البمد المعني ،العامة كاستراتيجية السياسات االقتصادية ف

المتابعة المنتظمة لبلقتصادات حسبما تقتضي رقابة الصندكؽ، كما يرتبط 
 عمىبذلؾ مف تقديـ المشكرة بشأف السياسات، أف تساعد في التنبيو 

األخطار قبؿ تحققيا كتمكيف البمداف األعضاء مف التصرؼ في الكقت 
 .(0)المناسب لتجنب أية متاعب

 
 ادلثحث انزاتع

 االلرتاض يٍ صُدٔق انُمد اندٔيل ٔانعًاَاخ انالسيح
التي  تيقدـ الصندكؽ قركضا بمكجب مجمكعة متنكعة مف التسييبل

 : امع مركر السنيف نذكر مني تتطكر 
:جكىر سياسات اإلقراض في الصندكؽ  اتفاقات االستعداد االئتماني -
الصندكؽ إلى حد تأكيد لمبمد العضك بأنو بإمكانو السحب مف مكارد  احيث إني

شيرا لمعالجة مشكمة قصيرة في ميزاف  01ػ  04معيف في فترة ما بيف 
 المدفكعات.

تسييؿ الصندكؽ الممدد :كىك تأكيد لمبمد العضك بأنو بإمكانو  -
 تاسنك  3ػ 4السحب مف مكارد الصندكؽ إلى حد معيف في فترة ما بيف 

                                           
( ٠شاجغ : طٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ ٚدٚسٖ فٟ رٛع١غ ِفَٙٛ اٌؼٌّٛخ ـ ِشجغ عبثك ـ  ص 1)

 ،  3( صWWW.startimes.com، ِٕزذ٠بد عزبس رب٠ّض) 7،7

www.zutalaba.com   ق إٌمذ ٚاٌجٕه ، اٌذٚس اٌز٠ٍّٟٛ ٌظٕذٚ 16/6/35ـ 2ص

 ِٚب ثؼذ٘ب . ،114اٌذ١١ٌٚٓ ـ ِشجغ عبثك ـ ص 
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 ِظطفٝ ػجذ اٌغفبس ػجبط خ١ٍفخد.       األدىبَ اٌفم١ٙخ اٌّزؼٍمخ ثباللزشاع ِٓ طٕذٚق 

 } دساعخ فم١ٙخ ِمبسٔخ {إٌمذ اٌذٌٟٚ ٚثذائٍٗ
 

       0511       م 4102والثالثون  يالثانمجمة كمية أصول الدين بأسيوط ،العدد  

 

 

 
 

 

 

 

 المدفكعات. في ميزاف التي تسبب خطرا الييكمية كؿامشاللمعالجة 
تسييؿ النمك كالحد مف الفقر :حيث يتـ اإلقراض مقابؿ فائدة  -

في ميزاف  مطكلة كؿاتكاجو مش منخفضة لمساعدة الدكؿ األعضاء التي
 المدفكعات.

مء :كأظيرت ىذه المساعدات لمكاجية مشكبلت مساعدات الطكار  -
 ميزاف المدفكعات الناشئة عف الككارث الطبيعية.

ؽ ال تقدـ لتمكيؿ مشركعات بعينيا ،لكف لسد الخمؿ في كأمكاؿ الصندك
  .(0)كيكدع القرض لدل البنؾ المركزم لمبمد العضك ميزاف المدفكعات ،

كيمكف ألم بمد عضك أف يمجأ إلى صندكؽ النقد الدكلي  لمحصكؿ عمى 
التمكيؿ البلـز ألغراض ميزاف المدفكعات ، أم إذا احتاج إلى قرض رسمي 

المدفكعات الخارجية كالحفاظ عمى مستكل معيف مناسب  ليتمكف مف سداد
 مف االحتياطيات بغير أف يتخذ تدابير مدمرة لمرخاء الكطني.

كمعنى ذلؾ أف البمد المقترض ،  تاكقركض البنؾ مشركطة بالسياس
كتساعد  البد أف يعتمد سياسات تعمؿ عمى تصحيح ميزاف المدفكعات ،

مى ضماف عدـ استخداـ البمد المعني الشرطية المرتبطة بقركض الصندكؽ ع
نشاء المزيد مف الديكف  لقركض الصندكؽ لمجرد تأجيؿ االختيارات الصعبة كا 

 كالتأكد عمى قدرتو عمى تعزيز اقتصاده كسداد القرض . ،
كالبد أف يتفؽ البمد المقترض كالصندكؽ عمى إجراء السياسة 

القركض عمى مراحؿ  االقتصادية البلزمة ، ككذلؾ فإف الصندكؽ يقـك بصرؼ
،كخبلؿ الفترة مف عاـ  ترتبط بتنفيذه اللتزاماتو المقررة عمى صعيد السياسات

عمؿ الصندكؽ عمى ترشيد ىذه الشرطية بجعميا أكثر تركيزا 4110:4111
                                           

، ِٕزذ٠بد 11،12( ٠شاجغ : طٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ ٌٍجبدش أثٛ ػالء ِذّذ ثٓ ػٍٟ ص1)

 .16/6/35ـ  4( صWWW.startimes.comعزبس رب٠ّض)
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 ِظطفٝ ػجذ اٌغفبس ػجبط خ١ٍفخد.       األدىبَ اٌفم١ٙخ اٌّزؼٍمخ ثباللزشاع ِٓ طٕذٚق 

 } دساعخ فم١ٙخ ِمبسٔخ {إٌمذ اٌذٌٟٚ ٚثذائٍٗ
 

       0551       م 4102والثالثون  يالثانمجمة كمية أصول الدين بأسيوط ،العدد  

 

 

 
 

 

 

 

عمى سياسات االقتصاد الكمي كالقطاع المالي كأقؿ تدخبل فيما تختاره البمد مف 
ممكية برامج السياسات كيزيد مف درجة سياسات مما يزيد مف شعكر البمد ب

 . (0)فعاليتيا 
 ايضادلثحث اخل

 جماالخ عًم صُدٔق انُمد اندٔيل انمدميح ٔاحلديثح
 :كيمكف تمخيص خدمة صندكؽ النقد الدكلي ألعضائو بنقاط رئيسة ىي

تشجيع التعاكف النقدم الدكلي ،عف طريؽ إيجاد مؤسسة دائمة تعمؿ  -0
 العالمية.عمي تنسيؽ حؿ مشاكؿ النقد 

تيسير نمك التجارة الدكلية، كالعمؿ عمى تنمية المكارد المالية لجميع  -4
لغاء القيكد عمى العمبلت األجنبية في العمميات  الدكؿ األعضاء كا 

 التجارية.
تحقيؽ استقرار أسعار الصرؼ كمكافحة عمميات المنافسة بيف  -4

 األعضاء في أسعار الصرؼ.
دة الدكؿ األعضاء في تصحيح االختبلؿ كضع نظاـ يعمؿ عمى مساع -3

 في مكازيف مدفكعاتيا.
المعاكنة عمى قياـ نظاـ لمدفع متعدد األطراؼ مف شأنو التيسير عمى  -7

 األعضاء في عقد الصفقات النقدية بينيـ.
تمكيؿ الدكلة، فالدكلة التي تتعرض لعجز مف ميزاف مدفكعاتيا تستطيع  -1

األجنبية التي تحتاج إلييا كتدفع أف تسحب مف الصندكؽ العمبلت 
 لمصندكؽ في مقابؿ ذلؾ عممياتيا الكطنية.

 .ػ العمؿ عمى تقصير مدة االختبلؿ في ميزاف المدفكعات5
                                           

، اٌجٙبص  12أثٛ ػالء ِذّذ ثٓ ػٍٟ ص( ٠شاجغ : طٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ ٌٍجبدش 1)
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       0550       م 4102والثالثون  يالثانمجمة كمية أصول الدين بأسيوط ،العدد  

 

 

 
 

 

 

 

تحسيف األحكاؿ السائدة عالمياى مف  ىكيعمؿ صندكؽ النقد الدكلي عم
كتحقيؽ استقرار أسعار الصرؼ  خبلؿ التكسع المتكازف في التجارة العالمية ،

جراء تصحيح منظـ الختبلالت  كتجنب التخفيض التنافسي لقيـ العمبلت ،، كا 
 .(0)مكازيف المدفكعات

ؿ اختصاص صندكؽ النقد الدكلي: سياسات االقتصاد الكمي امجك 
السياسات  ىـ صندكؽ النقد الدكلي في إشرافو عمتييحيث كالقطاع المالي 

االقتصادية لمبمداف األعضاء بأداء االقتصاد ككؿ ػ كىك ما يشار إليو في 
داء اإلنفاؽ الكمي )كعناصره كيشمؿ ىذا األ، الغالب بأداء االقتصاد الكمي

األساسية مثؿ اإلنفاؽ االستيبلكي كاستثمارات األعماؿ( كالناتج كتكظيؼ 
البمد المعني ػ أم ميزاف لة كالتضخـ، ككذلؾ ميزاف المدفكعات في االعم

 معامبلتو مع بقية العالـ.
كيركز الصندكؽ أساسا عمي السياسات االقتصادية الكمية لمبمداف ػ أم 

دارة النقد كاالئتماف كسالسياسات المتعمقة بميزاف الح الصرؼ ػ  رعككمة، كا 
كسياسات القطاع المالي بما في ذلؾ تنظيـ البنكؾ كالمؤسسات المالية 

 لرقابة عمييا.األخرل كا
ضافة إلي ذلؾ يكجو صندكؽ النقد الدكلي اىتماماى كافياى لمسياسات ا  ك  

ات سكؽ الييكمية التي تؤثر عمي أداء االقتصاد الكمي ػ بما في ذلؾ سياس
كيقدـ الصندكؽ المشكرة لكؿ ،سمكؾ التكظيؼ كاألجكر  العمؿ التي تؤثر عمى

االت، بما يتيح مزيداى مف بمد عضك حكؿ كيفية تحسيف سياستو في ىذه المج
الفاعمية في السعي لبمكغ أىداؼ مثؿ ارتفاع معدؿ تكظيؼ العمالة، كانخفاض 

                                           
، ِٕزذ٠بد عزبس رب٠ّض  16/6/35ـ 2ص www.zutalaba.com( ٠شاجغ :1)

(WWW.startimes.comص )ذٚق إٌمذ ،اٌذٚس اٌز٠ٍّٟٛ ٌظٕ 16/6/35ـ 2

،ِٚب ثؼذ٘ب ، اٌجٙبص اٌّظشفٟ ٚدػُ ع١بعخ 223ٚاٌجٕه اٌذ١١ٌٚٓ ـ ِشجغ عبثك ـ ص 

 ،ِٚب ثؼذ٘ب.171اإلطالح االلزظبدٞ فٟ ِظش ـ ِشجغ عبثك ـ ص 
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التضخـ، كتحقيؽ النمك االقتصادم القابؿ لبلستمرار ػ أم النمك الذم يمكف 
مصاعب كالتضخـ كمشكبلت ميزاف المدفكعات  ىأف يستمر بغير أف يؤدم إل

،كالتعجيؿ بالتقدـ نحك  لي الدكليااـ المكمف خبلؿ العمؿ عمي تقكية النظ
تشجيع السياسات االقتصادية السميمة في  الفقر، باإلضافة إلى تخفيؼ حدة

يسيـ صندكؽ النقد الدكلي في جعؿ ثمار العكلمة كما كؿ البمداف األعضاء، 
 في متناكؿ الجميع.

 ىداؼ القانكنية لصندكؽ النقد الدكلي تيسير التكسع كالنمكتتضمف األك 
الدكلية، كتحقيؽ استقرار أسعار الصرؼ، كتجنب  التجارة المتكازف في

جراء تصحيح منظـ الختبلالت مكازيف  التخفيض التنافسي لقيـ العمبلت، كا 
كلتحقيؽ ىذه اليداؼ، يقـك الصندكؽ  ، المدفكعات التي تتعرض ليا البمداف

 بما يمي:
في البمداف األعضاء مراقبة التطكرات كالسياسات االقتصادية كالمالية  -

العالمي، كتقديـ المشكرة بشأف السياسات ألعضائو استناداى  لالمستك  ىكعم
 .(0)الخبرة التي اكتسبيا طكاؿ أكثر مف خمسيف عاماى  ىإل

في مكازيف مدفكعاتيا،  إقراض البمداف األعضاء التي تمر بمشكبلت -
نما أيضاى لدعـ سياس،مداىا بالتمكيؿ المؤقت ليس فقط إل ات التصحيح كا 

 حؿ مشكبلتيا األساسية كمف أمثمة ذلؾ ما يمي: ىإلصبلح الرامية إلاك 
، سارع ـ0111ػ0115خبلؿ األزمة المالية اآلسيكية في الفترة

تعزيز ما تممكو مف احتياطيات، فتعيد  ىالصندكؽ بمساعدة ككريا عم
عادة ى 40بتقديـ يكمة بميكف دكالر أمريكي لمعاكنتيا في إصبلح االقتصاد، كا 

القطاع المالي كقطاع الشركات، كالتعافي مف حالة الكساد كفي خبلؿ أربع 
                                           

( ٠شاجغ : طٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ ٚدٚسٖ فٟ رٛع١غ ِفَٙٛ اٌؼٌّٛخ االلزظبد٠خ ٌٍجبدش 1)
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       0554       م 4102والثالثون  يالثانمجمة كمية أصول الدين بأسيوط ،العدد  

 

 

 
 

 

 

 

قدراى مف التعافي يسمح ليا بسداد القركض مع  سنكات، كانت ككريا قد حققت
 .القياـ في نفس الكقت بإعادة بناء االحتياطيات

قرض إضافي لكينيا قيمتو  ىكافؽ الصندكؽ عم ـ4111كفي أكتكبر
مريكي لمساعدتيا في مكاجية آثار الجفاؼ الشديد، كذلؾ مميكف دكالر أ74

مميكف دكالر أمريكي 014ثبلث سنكات بمقدار ىكجزء مف قرض يقدـ عم
بمكجب تسييؿ النمك كالحد مف الفقر الذم يكفره الصندكؽ لمبمداف األعضاء، 

 الدخؿ.كىك برنامج إقراض أنشئ لخدمة البمداف منخفضة 
 ىلتدريب في مجاالت خبرة الصندكؽ إلتقديـ المساعدة الفنية كا -

 كمف أمثمة ذلؾ ما يمي:،حككمات البمداف األعضاء كبنككيا المركزية 
في أعقاب انييار االتحاد السكفييتي تدخؿ الصندكؽ لمساعدة دكؿ 
البمطيؽ، كركسيا كغيرىا مف بمداف االتحاد السكفيتي السابؽ في إنشاء نظـ 

عممية التحكؿ مف نظـ التخطيط المركزم خزانة لبنككيا المركزية كجزء مف 
 .(0)السكؽ ىنظـ االقتصاد القائـ عم ىإل

صندكؽ النقد الدكلي كاف يسعى إلى تحقيؽ االستقرار كمف المبلحظ أف 
الدكلي عف طريؽ استقرار أسعار الصرؼ كتسييؿ عمميات التمكيؿ.. إلخ 

ازيف ،كمف ىنا يظير الدكر التمكيمي لمصندكؽ في عبلج العجز في مك 
المدفكعات لمدكؿ األعضاء ، كذلؾ عف طريؽ مؤسسة دائمة كتحت رقابة 

 .(4)دكلية كليس بمطمؽ حرية الدكؿ

                                           
 .7،7ص  اٌّشجغ اٌغبثك( 1)

ؽ داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ـ  173( ٠شاجغ : اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ د/ ِذّذ روٟ اٌّغ١ش ص 2)

 َ .1775اٌمب٘شح 
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 نفصم انثانثا
 حكى االلرتاض يٍ صُدٔق انُمد اندٔيل

 :يف كيشتمؿ الفصؿ عمى مبحث
 .لنزاعاتحرير محؿ ك  سألةالم أصيؿ المبحث األكؿ : ت
 . مف صندكؽ النقد الدكلي ض ار تقاالحكـ المبحث الثاني :

 ادلثحث األٔل
 تأصيم  ادلظأنح ٔحتزيز حمم انُشاع

دفع األضرار التى تتعرض ليا الدكلة أك تصيب األفراد فى ل االقتراض
األضرار قد تككف ناتجة كىذه  ،(0)أمر مف األمكر التى أكجب الشرع حفظيا

أك  ، االقتصاديةفقر فى المكارد  كأ عف الفيضانات أك الجفاؼ أك الزالزؿ،
 .. إلخ. .الحرب أك انتشار األمراض كاألكبئة

فمثبل : قد  ،أخرل ألضرارتأمينا  –حد ذاتو  فى - كتأميف ىذه األضرار
يحدث عف الفيضانات انتشار الفقر أك المرض أك اإلصابة البدنية، كعند ذلؾ 

ؿ فى بؿ يدخ ، يعد فى سبيؿ اهلل اكىذ، يمـز العمؿ عمى تأميف ىذه المخاطر
 ذلؾ أيضا دفع المخاطر التى قد تحدث. 

ت الشريعة اإلسبلمية عمى كلى األمر القياـ بتأميف الدكلة جبكلذلؾ أك 
كاألفراد مف المخاطر كاألضرار الحادثة كالمحتممة مف خبلؿ المكارد المالية 

بيت الماؿ ( كأجازت لو أف يتخذ التدابير البلزمة لمقياـ بذلؾ كفؽ  الثابتة )
  .الشريعة كأصكلياقكاعد 

                                           
ِدْسُػُٗ 1) َٚ ِ  طٍٝ َّللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ   َٟ سعٛي َّللاَّ فِّ ُٛ ( فؼٓ َػبئَِشخَ سػٟ َّللا ػٕٙب لبٌذ "رُ

ُٙٛدِ  َْٕذ ٠َ َُ٘ٛٔخٌ ِػ ْش َٓ َطبًػب ِٓ َشِؼ١ٍش" طذ١خ اٌجخبسٞ طَِ دذ٠ش  1167/ص3ٍّٞ ثِضاََلص١ِ

ِ  ـ خ[. ٚٚجٗ اٌذال2957ٌسلُ ] َّْ َسُعَٛي َّللاَّ ـ وبْ ٠ذخش ألٍ٘ٗ لٛد عٕزُٙ صُ فٟ  : أَ

ؽٛي اٌغٕخ ٠ذزبط ٌّٓ ٠طشلٗ ئٌٝ ئخشاط شٟء ِٕٗ ف١خشجٗ ف١ذزبط ئٌٝ أْ ٠ؼٛع ِٓ 

 .216/ص6اٌجبسٞ ط ٠أخز ِٕٙب ػٛػٗ فٍزٌه اعزذاْ . فزخ
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بالمسمميف حاجة بعد "إذا نزلت : ذلؾ: أجمع الفقياء عمى أنوعمى ك 
  .يصرؼ الماؿ إلييا كجب أفأداء الزكاة 

ف استغرؽ ا  يجب عمى الناس فداء أسراىـ ك  : - رحمو اهلل -قاؿ مالؾ 
 .(0) ذلؾ أمكاليـ

أف فائدة القرض ىي عيف الربا  كاتفؽ فقياء االقتصاد اإلسبلمي :
 إذا ركعيت الضكابطجائز المحـر شرعا، كاالقتراض بفائدة عند الضركرة 

 ير جائز.غ كاالقتراض بفائدة لغير الضركرةالشرعية، 
كأف الربا حرمو اإلسبلـ بنصكص مف القرآف كالسنة، أما القرض بدكف 

 .المبحث التاليكبياف ذلؾ مف خبلؿ  ، (4)فائدة فيك مشركع كمندكب إليو
 

 ادلثحث انثاَي
 حكى االلرتاض يٍ صُدٔق انُمد اندٔيل

 كيشتمؿ المبحث عمى مطمبيف:
 .المطمب األكؿ: حكـ االقتراض مف صندكؽ النقد الدكلي لمضركرة

 .لضركرةغير ا: حكـ االقتراض مف صندكؽ النقد الدكلي لثانيالمطمب ال
 ادلطهة األٔل

 اندٔيل نهعزٔرجحكى االلرتاض يٍ صُدٔق انُمد 
االقتراض مف صندكؽ النقد الدكلي لمضركرة كتعكيض النقص في 

 المكازنة العامة أك نقص التمكيف البلـز لمسمع الضركرية لممكاطنيف :

                                           
 . 2/492، ف١غ اٌمذ٠ش ٌٍّٕبٜٚ  2/223( اٌجبِغ ألدىبَ اٌمشآْ ٌٍمشؽجٝ 1)

ئػالَ اٌّٛلؼ١ٓ  ، 2/93،اٌفٛاوٗ اٌذٚأٟ  6/133( ٠شاجغ رفظ١ً رٌه : اٌجذش اٌشائك 2)

َ ـ 1771أثش15ً٠فزٜٛ فؼ١ٍخ اٌش١خ/ جبد اٌذك ػٍٟ جبد اٌذك ـ ثزبس٠خ : ، 1/333

 ،ِٚب ثؼذ٘ب ـ ؽجؼخ ٚصاسح األٚلبف .  2/376ث١بْ ٌٍٕبط ـ األص٘ش اٌشش٠ف 
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إف الخيار األكؿ لمدكؿ لمحصكؿ عمى مكارد إضافية ألداء التزاماتيا ىك 
 . (0)االقتراض في ىذه الحالة 

التجاء الدكلة اإلسبلمية لبلقتراض إذا  كال نجد مف الفقياء مف يحـر
 .(4)قصرت مكاردىا الخاصة عف اإليفاء بالتزاماتيا مف حيث المبدأ

رنا فىقىًدمىتإ عميو ػ "  ػأىفَّ رىسيكؿى المًَّو   كدليؿ ذلؾ : ؿو بىكإ مىؼى مف رىجي تىسإ اسإ
دىقىًة فىأىمىرى أىبىا رىاًفعو أىفإ يىقإًضيى  عى إليو أبك رىاًفعو ًإًبؿه مف ًإًبًؿ الصَّ ؿى بىكإرىهي فىرىجى الرَّجي

بىاًعينافقاؿ لـ أىجً  ًطًو ًإيَّاهي :فقاؿ  ،دإ فييا إال ًخيىارنا رى ًإفَّ ًخيىارى الناس ،أىعإ
اءن  ـإ قىضى سىنييي  .(4")أىحإ

نما   ػأىفَّ رىسيكؿى المًَّو   ككجو الداللة : ػ لـ يقترض لحاجة نفسو ، كا 
كلما كانت  أف قضاء الديف كاف مف إبؿ الصدقة ،لحاجة عامة المسمميف ،ك 

لحاجة عامة ػ تعيف استدانتو ػ ىاىنا ػ   الصدقة ال تحؿ لو كال آللو ػ
 .(3) المسمميف

ذا ثبت ذلؾ تحصؿ لدينا أنو ال فرؽ بيف أف ييقترض ل فع أضرار دكا 
 الدكلة مف أفراد أك مف مؤسسات، كمنيا صندكؽ النقد الدكلي.

االقتراض مف إال أف : ػ لـ يقترض بفائدة  ػرىسيكؿى المًَّو   أف معك 
 الشرعية. إذا ركعيت الضكابط،جائز صندكؽ النقد الدكلي لمضركرة 

 أىـ الضكابط الشرعية لبلقتراض بفائدة عند الضركرة:كمف 
                                           

ِظبدس اٌز٠ًّٛ األجٕجٟ ٌٍذٌٚخ اإلعال١ِخ ـ دساعخ ِمبسٔخ د/ ِذّذ عش اٌخزُ ِذّذ  (1)

 ، ِٚب ثؼذ٘ب. 441دسجخ اٌؼب١ٌّخ ( ص )سعبٌخ ِمذِخ ئٌٝ و١ٍخ اٌشش٠ؼخ ثبٌمب٘شح ١ًٌٕ

، 14/33،اٌّجغٛؽ ٌٍغشخغٟ  2/277، االػزظبَ ٌٍشبؽج5/354ٟ( فزخ اٌجبسٞ 2)

 –، ِظبدس اٌز٠ًّٛ األجٕجٟ ٌٍذٌٚخ اإلعال١ِخ 299غ١بس األُِ فٟ اٌز١بس اٌظٍُ ص

 ِٚب ثؼذ٘ب.  ،229ِشجغ عبثك ـ ص

 [. 1611دذ٠ش سلُ ] 1224/ص3( طذ١خ ِغٍُ ط3)

، ِظبدس اٌز٠ًّٛ 299، غ١بس األُِ فٟ اٌز١بس اٌظٍُ ص14/33( اٌّجغٛؽ ٌٍغشخغٟ 4)

 . 244ِشجغ عب ثك ـ ص –األجٕجٟ ٌٍذٌٚخ اإلعال١ِخ 



 

 ِظطفٝ ػجذ اٌغفبس ػجبط خ١ٍفخد.       األدىبَ اٌفم١ٙخ اٌّزؼٍمخ ثباللزشاع ِٓ طٕذٚق 

 } دساعخ فم١ٙخ ِمبسٔخ {إٌمذ اٌذٌٟٚ ٚثذائٍٗ
 

       0555       م 4102والثالثون  يالثانمجمة كمية أصول الدين بأسيوط ،العدد  

 

 

 
 

 

 

 

ككف الضركرة ممجئة بحيث يجد الفاعؿ نفسو أك غيره في حالة تأف  -0
منزلة  ترقى الحاجة إلى النفس أك األعضاء كقد ىيخشي منيا التمؼ عم
 مشقة ال تحتمؿ طكيبلن. ىالضركرة التي أدت إل

أف تككف الضركرة قائمة ال منتظرة، فميس لمجائع أف يأكؿ الميتة قبؿ  -4
نفسو، كليس لممقترض أف  ىأف يجكع جكعان شديدان يخشي منو عم

 .قائمة ركرةض يقترض بفائدة بدكف
،فمك أمكف دفع  إال ارتكاب ىذا األمر ةميلدفع الضرر كسأال يككف   -4

محـر ،فالجائع الذم يستطيع شراء بالضركرة بفعؿ مباح، امتنع دفعيا 
 الطعاـ ليس أف يحتج بحالة الضركرة إذا سرؽ طعامان.

 ىكافة السبؿ الحبلؿ المتاحة كالكصكؿ إل أغمقت أماموأف يككف قد  -3
 ."الضركرات تبيح المحظكراتة الشرعية:مرحمة الضركرات لتطبيؽ القاعد

أىؿ الحؿ كالعقد لمتحقؽ مف ىذه الضكابط  إلى كلي األمر الرجكع ىكعم
كما يجب االلتزاـ بالقاعدة الشرعية كىي :مشركعية الغاية  ،كال يفتي لنفسو 

  .(0)كمشركعية الكسيمة
ػ إذ سدت كافة أبكاب الحبلؿ البديمة عف االقتراض، أك لـ تكؼ ىذه 

لمكارد البديمة لمضركريات كالحاجيات يطبؽ فقو الضركرة كىك االقتراض ا
 .(4)بيح المحظكرات"تبفائدة كفقا لمقاعدة الشرعية:" الضركرات 

                                           
( ثذائً االلزشاع ِٓ طٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ فٟ ١ِضاْ اإلعالَ د/ دغ١ٓ دغ١ٓ شذبرٗ ـ 1)

جٕج١خ ،دٚس سؤٚط األِٛاي األ 2،3( ص(www.manartweb.comِٛلغ ِٕبساد 

فٟ ر٠ًّٛ اٌز١ّٕخ االلزظبد٠خ د/ طالح اٌذ٠ٓ ٔبِك) ِجٍخ ِؼٙذ اٌذساعبد اٌؼشث١خ ـ 

 –، ِظبدس اٌز٠ًّٛ األجٕجٟ ٌٍذٌٚخ اإلعال١ِخ  172َ( ص1793ـ  4اٌمب٘شح ـ اٌؼذد 

 ، ِٚب ثؼذ٘ب. 229صِشجغ عب ثك 

١خ ،ِٚب ثؼذ٘ب ، دٚس اٌجٕٛن اإلعال١ِخ فٟ رذم١ك اٌزّٕ 2( اٌّشجغ اٌغبثك ص2)

 ِٚب ثؼذ٘ب .  ،714االلزظبد٠خ ـ ِشجغ عبثك ـ ص



 

 ِظطفٝ ػجذ اٌغفبس ػجبط خ١ٍفخد.       األدىبَ اٌفم١ٙخ اٌّزؼٍمخ ثباللزشاع ِٓ طٕذٚق 

 } دساعخ فم١ٙخ ِمبسٔخ {إٌمذ اٌذٌٟٚ ٚثذائٍٗ
 

       0551       م 4102والثالثون  يالثانمجمة كمية أصول الدين بأسيوط ،العدد  

 

 

 
 

 

 

 

 ادلطهة انثاَي
 حكى االلرتاض يٍ صُدٔق انُمد اندٔيل نغري انعزٔرج

لغير الضركرة  -بفائدة  -االقتراض مف صندكؽ النقد الدكلي 
كفي ىذه  ،لعمؿ مشاريع استثمارية كتنمكية تتعمؽ بالمستقبؿ  االقتراضك

 .جائزغير يرل فقياء االقتصاد اإلسبلمي أف ذلؾ المسألة 
 أف فائدة القرض ىي عيف الربا المحـر شرعا. فقياء :الاتفؽ قد ك 

منيا فتكل  كلقد صدرت فتاكم عف مجامع الفقو اإلسبلمي تؤكد ذلؾ ،
ـ ،كما صدرت عنو بعض التكصيات بأف 0117سنةمجمع البحكث اإلسبلمية 

ىي مسكنات كال تحقؽ التنمية كينصح بنظاـ  ةالتمكيؿ  بالقركض الربكبي
 التمكيؿ عف طريؽ المشاركة في مشركعات تنمكية فعمية.

ىذه القركض كفكائدىا ىي األجياؿ القادمة،  تبعةكما أف الذم يتحمؿ 
ؿ القادمة كىذا مخالؼ ألساسيات األجياؿ الحاضرة لؤلجيا مساكئبمعني نقؿ 

 فالفائدة المحرمة في اإلسبلـ ىي التي سماىا )الربا( .(0)السياسية الشرعية
 دكف مقابؿ حقيقي.زيادة مالية في معاكضة ماؿ بماؿ مف كىك كؿ 

كيدخؿ في الربا كؿ المعامبلت المالية التي جاء النيي عنيا ككذلؾ كؿ 
الناس في كؿ زماف ،ما كانت متضمنة المعامبلت المالية التي استحدثيا 

 .(4)نفس العمة بغض النظر عف شكميا كسببيا
كما يحـر عمى أم فرد  يحـر عمى أم مؤسسة ، :ىذا  ءكعمى ضك 

 ككذلؾ إقراض األمكاؿ إلى الغير مقابؿ فائدة . اقتراض األمكاؿ مقابؿ فائدة ،
 طبلكمف دكاعي تحريـ اإلقراض بفائدة: أف صاحب الماؿ سيصبح متع

                                           
 ،ِٚب ثؼذ٘ب. 2( ثذائً االلزشاع ِٓ طٕذٚق إٌمذ ـ ِشجغ عبثك ـ ص1)

، دٚس سؤٚط األِٛاي األجٕج١خ فٟ ر٠ًّٛ 3/36عجً اٌغالَ   ( ٠شاجغ رفظ١ً رٌه :2)

 .491: 465اٌز١ّٕخ االلزظبد٠خ ـ ِشجغ عبثك ص



 

 ِظطفٝ ػجذ اٌغفبس ػجبط خ١ٍفخد.       األدىبَ اٌفم١ٙخ اٌّزؼٍمخ ثباللزشاع ِٓ طٕذٚق 

 } دساعخ فم١ٙخ ِمبسٔخ {إٌمذ اٌذٌٟٚ ٚثذائٍٗ
 

       0551       م 4102والثالثون  يالثانمجمة كمية أصول الدين بأسيوط ،العدد  

 

 

 
 

 

 

 

دكف اىتماـ بالكجكه التي  ألنو سيكتفي بفكائد قرضو، عف العمؿ المثمر،
مرجكة الكسب، فالعبء يستثمر فييا قرضو إف كانت مرجكة الكسب أكغير 

 .(0)كمو عمى المقترض
أف ذلؾ جائز في أحكاؿ معينة كبمعايير  : يفياالقتصادكيرل بعض 

المحمية يحدث ما يسمى في كيركف أف االعتماد الكمي عمى المكارد  محددة ،
( كىك ضغط يؤدم strainالعرؼ االقتصادم بالضغط عمى المكارد المحمية )

في الغالب إلى اإلقبلؿ مف االستيبلؾ )حـز البطكف( تكفيرا لممزيد مف الماؿ 
في شكؿ مدخرات محمية ، ككمما طالت فترة حـز البطكف كمما أدل ذلؾ إلى 

نا تأتي الحجة المقبكلة لبلستعانة برأس رفع درجة التذمر الشعبي ، كمف ى
حتى تتاح الفرصة  الماؿ األجنبي لتعكيض النقص في رأس الماؿ المحمي

  .(4)لممحافظة عمى مستكل استيبلكي مقبكؿ بالنسبة لعامة الشعب 
، كبخاصة إذا اتخذت شكؿ القركض إف االستعانة برأس الماؿ األجنبي
ي تكزيع عبء التنمية بيف الجيؿ يتضمف قسطا مف العدالة االجتماعية ف

إذ ليس مف العدالة أف يتحمؿ الجيؿ الحاضر كؿ التالية ،الحاضر كاألجياؿ 
ستيبلؾ لينعـ غيره بثمار تبعات التنمية كبخاصة التخفيض الحاد في اال

كبما أف  كفكائدىا يتـ في المستقبؿ ، كبما أف تسديد ىذه القركضالتنمية، 
ذ أف يتكلى دفع ىذه ئفمف العدؿ حين ر التنمية ،المستقبؿ ىك كقت ظيكر ثما

كىك الجيؿ  التكمفة أك الجزء األكبر منيا الجيؿ الذل سينعـ بثمارىا ،
 .(4)القادـ

                                           
، وزت 1/327،رفغ١ش اثٓ وض١ش2/173( ٠شاجغ رفظ١ً رٌه :أدىبَ اٌمشآْ ٌٍجظبص1)

، فزٜٛ فؼ١ٍخ اٌش١خ/ جبد اٌذك ػٍٟ 15/437ٚسعبئً ٚفزبٜٚ اثٓ ر١ّ١خ فٟ اٌزفغ١ش

 ـ ؽجؼخ ٚصاسح األٚلبف .   2/376جبد اٌذك ـ ث١بْ ٌٍٕبط ـ األص٘ش اٌشش٠ف 

 . 172خ االلزظبد٠خ ـ ِشجغ عبثك ص( دٚس سؤٚط األِٛاي األجٕج١خ فٟ ر٠ًّٛ اٌز2١ّٕ)

 .  172( اٌّشجغ اٌغبثك ص3)



 

 ِظطفٝ ػجذ اٌغفبس ػجبط خ١ٍفخد.       األدىبَ اٌفم١ٙخ اٌّزؼٍمخ ثباللزشاع ِٓ طٕذٚق 

 } دساعخ فم١ٙخ ِمبسٔخ {إٌمذ اٌذٌٟٚ ٚثذائٍٗ
 

       0511       م 4102والثالثون  يالثانمجمة كمية أصول الدين بأسيوط ،العدد  

 

 

 
 

 

 

 

أف الشرع يمنع المتفؽ عميو بيف فقياء المسمميف أف  كيرد عمى ذلؾ :
مف إنشاء أك استمرار أية عبلقة بيف المسمميف كغير المسمميف تؤدم إلى 

لحريتيـ في تصريؼ شئكنيـ...،أك ينتيي بيـ إلى أم نكع  المسمميف فقداف
مف أنكاع التبعية يحد مف حريتيـ في التصرؼ كفؽ مصمحتيـ الشرعية أك 
يحد مف قدراتيـ الخاصة في تأميف احتياجاتيـ االقتصادية اآلف أك في 

 .(0)المستقبؿ
مضركرة كبقدر ف األجياؿ التالية كالسالفة ال يجكز ليا أف تقترض إال لإ

ىذه الضركرة ، كأف األجياؿ السالفة مطالبة بضماف ككفالة حد الكفاية 
اقتصادية دكف أف تحمؿ عمى غيرىا  أية لؤلجياؿ التالية كمطالبة بتنمية 

 تبعات ميما كانت كفؽ مقاصد الشريعة كأصكليا.
حيث إف األصؿ في الشريعة اإلسبلمية :أف اإلنساف ال يحمؿ تبعات 

 خاصة التصرفات غير الجائزة .ك  غيره ،
بذؿ العطاء عمى كأف مسؤلية األجياؿ السالفة عف األجياؿ التالية قائمة       

يّْعى مف "ػ  ػ قاؿ رسكؿ المًَّو  ،كعدـ الضياع  ، كىفىى ًبالإمىرإًء ًإثإمنا أىفإ ييضى
 .(4)"يىقيكتي 

 
 
 
 

                                           
 . 445( اٌّشجغ اٌغبثك ص1)

 [. 1672]132/ص2( عٕٓ أثٟ داٚد ط2)



 

 ِظطفٝ ػجذ اٌغفبس ػجبط خ١ٍفخد.       األدىبَ اٌفم١ٙخ اٌّزؼٍمخ ثباللزشاع ِٓ طٕذٚق 

 } دساعخ فم١ٙخ ِمبسٔخ {إٌمذ اٌذٌٟٚ ٚثذائٍٗ
 

       0510       م 4102والثالثون  يالثانمجمة كمية أصول الدين بأسيوط ،العدد  

 

 

 
 

 

 

 

 نفصم انزاتعا
 تدائم االلرتاض يٍ صُدٔق انُمد اندٔيل

 مباحث: تمييد كأربعةكيشتمؿ الفصؿ عمى 
 .لمكازنةاخفض ؾ ك ستيبل اال ديشتر  المبحث األكؿ :
كاإلنفاؽ منيا عمى  عيةر شالما يتعمؽ بالزكاة  قنيفت المبحث الثاني:

 . الدكلة مصالح
 .األمبلؾ كالحماية لصالح الدكلةؼ كق المبحث الثالث :
 المكارد العامة.تحسيف استثمار كاستغبلؿ  المبحث الرابع :

 
 األٔلادلثحث 

 تزشيد االطتٓالن ٔخفط ادلٕاسَح
دات االقتصادم المستشرم في ربكع الكاحمحاربة الفساد المالي ك 

كمف نماذجو: الرشكة  .الحككمية كال سيما في المحميات كما في حكميا
ىية كاالحتكار ذك النفكذ اكاالختبلس كالتكسب مف الكظيفة كالعمكالت الك 

كالكسب بدكف جيد كالتزكير كنحك ذلؾ، كىذا يتطمب إعادة النظر السياسي 
 في قكانيف الرقابة كتغميظ العقكبات، كىذا سكؼ يحافظ عمي مكارد الدكلة .

عفاء الفقراء مف ىـ  كتطبيؽ نظاـ الضريبة التصاعدية عمي األغنياء كا 
عادة النظر في سياسات الدعـك  دكف حد الكفاية ، إال يستفيد منو ال الذم  ا 

كينبغي  ،منو إال القميؿ مفقراءل يصؿ الرجاؿ األعماؿ ك  راألغنياء كال سيما كبا
كمف أمثمة ذلؾ دعـ الطاقة  أف يككف ذلؾ كفؽ مبادئ الشريعة اإلسبلمية.

كىذا سكؼ يكفر مبالغ كبيرة تساىـ في تنمية  ،كدعـ الكماليات كنحك ذلؾ



 

 ِظطفٝ ػجذ اٌغفبس ػجبط خ١ٍفخد.       األدىبَ اٌفم١ٙخ اٌّزؼٍمخ ثباللزشاع ِٓ طٕذٚق 

 } دساعخ فم١ٙخ ِمبسٔخ {إٌمذ اٌذٌٟٚ ٚثذائٍٗ
 

       0514       م 4102والثالثون  يالثانمجمة كمية أصول الدين بأسيوط ،العدد  

 

 

 
 

 

 

 

 .(0)المكارد
 ادلثحث انثاَي

 تانشكاج انشزعيح ٔاإلَفاق يُٓا عهى يصاحل اندٔنحتمُني يا يتعهك  
 ،يقاتيا الحديثةطبفرض الزكاة كتبأصدرت بعض الببلد اإلسبلمية قانكف 

 :  المثاؿ ما يمى فكاف عمى سبيؿ
ػ قانكف الزكاة فى المممكة العربية السعكدية )أحكاـ المرسـك رقـ 

ة السعكدل ىػ كقرار كزير المالي0471رمضاف سنة  1الصادر فى  1511
كأصدرت ثكرة الفاتح  ،(4)ىػ بتنظيـ تحصيؿ الزكاة1/1/0451ـ فى 414رقـ 

كذلؾ ، بشأف الزكاة 0151لسنة  11ـ القانكف رقـ 0111مف سبتمبر سنة 
: دستكر اتحاد الجميكريات العربية إعماال لما تقضى بو المادة السادسة مف

حياء لفريضة الزكاة ا  ك مف اتخاذ الشريعة اإلسبلمية مصدرا رئيسا لمتشريع، 
كاستجابة لرغبة أبناء الشعب العربى المسمـ  التى أكجبيا الشرع اإلسبلمى،

 .(4)فى الجماىيرية الميبية
كقد عقدت كزارة العدؿ كالشئكف اإلسبلمية كاألكقاؼ بدكلة اإلمارات 

ىػ / فبراير 0311فى ربيع األكؿ سنة  - ندكة أبك ظبى - العربية المتحدة
ـ بعنكاف "دكر الزكاة فى تحقيؽ التكازف االقتصادل كاالجتماعى فى 0111

آراء كمناقشات عمى جانب كبير مف : المجتمع اإلسبلمى " حيث تناكلت الندكة
األىمية حكؿ الزكاة عمى العمارات السكنية كالمصانع كالشركات كالميف الحرة 

 كؿكح ، يف فى الحككمة كالشركات كعكائد األسيـ كالسنداتكمرتبات المكاطن

                                           
 . 2ص -ِشجغ اٌغبثك -( ثذائً االلزشاع ِٓ طٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ 1)

إٌبشش:  627( اٌغ١بعخ االلزظبد٠خ ٚإٌظُ اٌّب١ٌخ اٌّؼبطشح د/ أدّذ اٌذظشٜ ص 2)

 اٌمب٘شح.  -ِطجؼخ داس اٌزأ١ٌف  -جخ اٌى١ٍبد األص٘ش٠خ ِىز

 .652: 642اٌّشجغ اٌغبثك ص  (3)
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كحكؿ استثمار أمكاؿ الزكاة فى إقامة ، تغير قيمة النصاب فى كؿ دكلة
لخ مف إ…زكاة البتركؿ  ؿمستشفيات كمدارس كمساكف لمفقراء كحك

المكضكعات التى جدت عمى المجتمعات اإلسبلمية، مع مناقشة إذا كاف يمكف 
مف الشريعة اإلسبلمية كأل  امكاد مبكبة كاضحة أخذ تقنيف الزكاة فى

 .(0)المذاىب تتبع
كقرر المؤتمر الثانى لمجمع البحكث اإلسبلمية المنعقد بالقاىرة فى 

 ـ بشأف الزكاة كصدقات التطكع ما يمى:0117مايك 
داء آمف الضرائب لمصمحة الدكلة ال يغنى القياـ بو عف  فرضأف ما ي -0

 الزكاة المفركضة.
يككف تقكيـ نصاب الزكاة فى نقكد التعامؿ المدنية كأكراؽ النقد  -4

كعركض التجارة عمى أساس قيمتيا ذىبان فيما بمغت قيمتو مف أحدىا، 
ف الذىب أقرب إلى ، كذلؾ أل  كجبت فيو الزكاة مثقاال ذىبيا فشريع

كيرجع فى معرفة قيمة مثقاؿ الذىب نسبة إلى النقد ، الثبات مف غيره
 الحاضر إلى ما يقرره الخبراء. 

األمكاؿ النامية التى ال يرد نص كال رأل فقيى بإيجاب الزكاة فييا  -4
 حكميا كاآلتى:

ال تجب الزكاة فى أعياف  العمائر االستغبللية كالمصانع كالسفف  –أ 
 كالطائرات كما شابييا. 

 زكاة فى صافى غمتيا عند تكافر النصاب كحكالف الحكؿ.بؿ تجب ال -ب
ذا لـ يتحقؽ فييا نصاب ككاف لصاحبيا أمكاؿ أخرل تضـ إلييا  -ج كا 

 كتجب الزكاة فى المجمكع إذا تكافر شرط النصاب كحكالف الحكؿ. 
                                           

ٚصاسح اٌؼذي ٚاٌشئْٛ اإلعال١ِخ ٚاألٚلبف ثذٌٚخ اإلِبساد  -( ِجٍخ ِٕبس اإلعالَ 1)

 .  1771َ٘ـ ـ ِبسط 1411( سث١غ ا٢خش 5( اٌغٕخ )4اٌؼذد ) -اٌؼشث١خ اٌّزذذح 
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مقدار النسبة الكاجب إخراجيا ىك ربع عشر صافى الغمة فى نياية  –د 
 الحكؿ. 

التى يساىـ فييا عدد مف األفراد ال ينظر فى تطبيؽ  فى الشركات -ىػ 
نما ينظر إلى ما يخص كؿ ش يؾ ر األحكاـ إلى مجمكع أرباح الشركات كا 

 .ةعمى حد
، كيجب أيضا فى ماؿ غير المكمؼ  تجب الزكاة عمى المكمؼ فى مالو -3

 لو الكالية عمى ىذا الماؿ.  مفكيؤدييا عنو مف مالو 
لمتكافؿ االجتماعى فى الببلد اإلسبلمية كميا كىى تعتبر الزكاة أساسان  -7

عانة المجاىديف فى  مصدر لما تستكجبو الدعكة اإلسبلمية بحقائقو كا 
 سبيؿ تحرير األكطاف اإلسبلمية. 

تترؾ طريقة جمع الزكاة كصرفيا لكؿ إقميـ بما يناسبو بشأف صدقات  -1
 التطكع.  

خداـ البنكؾ اإلسبلمية كلقد أكدت معظـ الدراسات الحديثة عمى أف است
مكاؿ اقتصاديا كاجتماعيا لكفيؿ بتكفير التمكيؿ البلـز لتحقيؽ التنمية لؤل

 .(0)الشاممة
كقد أكدت ىذه الدراسات أف إعماؿ فريضة الزكاة عمى إجمالي قيمة 

 كالسعكدية ، كقطر ، كاإلمارات ، النفط في خمس دكؿ إسبلمية )الككيت ،
  (4)بميكف دكالر كزكاة مف إنتاج سنة كاحدة 47تكفير  0151في عاـ  كليبيا(

، جاء النص القرآنى فحصرىا فى ثمانية  كلمزكاة مصارؼ معينة
كالمتأمؿ فى ىذه المصارؼ يجد أنيا تعـ كؿ نكاحى الضعؼ في المجتمع لسد 

دىقىاتي ًلمإفيقىرىاًء : - تبارؾ كتعالي -، يقكؿ المكلى الخمؿ فيو ًإنَّمىا الصَّ
                                           

 .714فٟ رذم١ك اٌز١ّٕخ االلزظبد٠خ ـ ِشجغ عبثك ـ ص ( دٚس اٌجٕٛن اإلعال١ِخ1)

 .714( اٌّشجغ اٌغبثك ص2)
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ًفي سىًبيًؿ كىالإمىسىاكً  ًفي الرّْقىاًب كىالإغىاًرًميفى كى ـإ كى مىيإيىا كىالإميؤىلَّفىًة قيميكبييي يًف كىالإعىاًمًميفى عى
ًكيـه  ًميـه حى ةن ًمفى المًَّو كىالمَّوي عى  . (0)المًَّو كىابإًف السًَّبيًؿ فىًريضى

اؼ المستحقيف لمزكاة ،كبيت الماؿ ىك صنقد بيف أ القرآنى صفيذا الن
يقـك عمى صرؼ أمكاؿ الزكاة في مصارفيا التى حددتيا ىذه اآلية  الذل

 .(4)الكريمة
إلى كميـ أل إلى جميع األصناؼ السبعة  –أل الزكاة  –كيجكز دفعيا 

لى بعضيـ، كلك شخصا كاحدان مف أل صنؼ كاف عندنا؛ ألف المراد مف  كا 
 .(4)اآلية بياف األصناؼ التى يجكز الدفع إلييـ ال تعيف الدفع ليـ

: "إف لـ يجد إال صنفا كاحدا أجزأه أف يجعميا -رحمو اهلل -قاؿ مالؾ 
ذا كنت تجد األصناؼ كميا التى ذكر اهلل فى كتابو ككاف منيا  فييـ، كقاؿ: كا 
نما يتبع  صنؼ ىـ أحكج: أكثر أىؿ الحاجة حيث كانكا حتى تسد حاجتيـ، كا 

 .(3)مسمى"فى ذلؾ فى كؿ عاـ الحاجة حيث كانت، كليس فى ذلؾ قسـ 
 ؟ ، كىؿ تشمؿ غيره كاتفؽ الفقياء عمى أف سبيؿ اهلل : تشمؿ الجياد

 : آييفر  ىعم خبلؼ بيف الفقياء
الغزاة يعطكف ما  الجياد، كىـ ىف سبيؿ اهلل قاصرة عمأالرأل األكؿ: 

جميكر الحنفية كالمالكية  ذلؾ ىينفقكف في غزكىـ إذا كانكا فقراء، كذىب إل
 .(7)كبعض الشافعية

،  جميع كجكه البر كالخير؛ ألف المفظ عاـ الرأل الثانى: يراد بسبيؿ اهلل
                                           

 .  61( عٛسح اٌزٛثخ ا٠٢خ: 1)

 . 132ص  –( د/عؼ١ذ أثٛ اٌفزٛح ـ ِشجغ عبثك 2)

 .2/493، اٌفشٚع الثٓ ِفٍخ 1/329( ِجّغ األٔٙش ششح ٍِزمٝ األثذش 3)

 .2/275( ٠شاجغ: اٌّذٚٔخ اٌىجشٜ 4)

، 329/ 1،ِجّغ األٔٙش 4/3111رفغ١ش اٌمشؽجٟ  ،1/166اٌمشآْ ٌٍشبفؼٝ ( أدىبَ 5)

    ، سٚػخ اٌطبٌج١ٓ 2/117، األَ 1/479، اٌششح اٌىج١ش ٌٍذسد٠ش 147/ 3اٌزخ١شح 

 .  6/212، اٌّجّٛع 321 / 2
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 . ذلؾ ىليؿ عمد، كال  بعض أفراده إال بدليؿ صحيح ىفبل يجكز قصره عم
ف اهلل : فالغازل فى سبيؿ  كعمى ذلؾ يحؿ لو أف يتجيز مف الزكاة كا 

صمحة ، كيمحؽ بو مف كاف قائمان بم ، ألنو ساع في سبيؿ اهلل كاف غنيا
، كما  ف كاف غنيان ا  عامة مف مصالح المسمميف كالقضاء كاإلفتاء كالتدريس ك 

يجكز أف يعطى لمفقير لمحج كالعمرة كلك لـ يج؛ ألف ذلؾ أيضا فى سبيؿ اهلل، 
 .(0)الحنفية كالشافعية كالحنابمة  إليو بعض ذىبا كىذا م

  .انيالث األكلى بالقبكؿ كالرجحاف ىك الرأم الرأليتبيف لي أف كالذم 
األصناؼ الثمانية مف  ىنو يصرؼ إلمف أ الفقياءقرره ما  ىبناءن عمك 

عتبر كذلؾ أف ي، ف ، كلك استغرؽ ذلؾ الصنؼ الكاحد الزكاة أمسيـ حاجة
 . سيـ في سبيؿ اهلل يصرؼ في المصالح العامة أمسيا حاجة

 ،المفاسد كجمب المنافع  ءكبيذا تحقؽ الزكاة المقاصد الشرعية في در 
 . كيمكف االستغناء بيا عف القركض الربكية
 

 ادلثحث انثانث
 ٔلف األيالن ٔاحلًايح نصاحل اندٔنح

كسمى كقفان:ألف  ، أل حبستو ، كقفت كذا : الحبس، يقاؿ الكقؼ لغة:ك 
ألف العيف محبكسة لحؽ  : كحبسان  ، العيف مكقكفة عف حؽ انتفاع صاحبيا

 .(4)المكقكؼ عمييـ
:حبس ماؿ يمكف االنتفاع بو مع بقاء عينو يقطع التصرؼ  كاصطبلحان  

                                           
، ثذائغ اٌظٕبئغ 146، 5/145، عجً اٌغالَ  16/115ط  - 7( رفغ١ش اٌشاصٞ ِجٍذ 1)

2/719 . 

اٌمبف  ثبة اٌٛاٚ ِغ -، إٌٙب٠خ فٝ غش٠ت األصش 933ٌظذبح )ثبة: اٌٛاٚ( ص ( ِخزبس ا2)
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 . (0)فى رقبتو عمى مصرؼ مباح
 . (4):تحبيس األصؿ كتسبيؿ المنفعة عمى بر أك قربة أك ىك     

ال يصح :كالكقؼ متى تـ فإنو يككف الزمان  ، الكقؼ جائز كمندكب إليوك 
كىذا ما  ، يكرثفبل يباع كال يكىب كال  : كعمى ذلؾ ، لمكاقؼ الرجكع فيو

المالكية كالشافعية كالحنابمة كأبى يكسؼ  :ذىب إليو جميكر الفقياء مف 
 .(4)كمحمد مف الحنفية

إلى أف الكقؼ ال يخرج الماؿ المكقكؼ عف ممؾ  كذىب أبك حنيفة :
ذا  ، كاقفو بؿ يبقى فى ممكو يجكز لو التصرؼ فيو بكؿ أنكاع التصرفات كا 

التبرع بالمنفعة كال  ؿ ما يترتب عمى الكقؼ ىك:كك ، مات كاف ميراثان لكرثتو
 ىما: كال فى حؽ زكاؿ ممؾ الرقبة إال فى حالتيف ، يككف الكقؼ الزما عنده

 .(3)أك أضافو الكاقؼ إلى ما بعد المكت ، إذا اتصؿ بو قضاء القاضى
 :  األدلة عمى أف الشرع ندب إلى الكقؼ كمف
لىفإ تىنىاليكا الإًبرَّ  إف اهلل يقكؿ  :: يا رسكؿ اهلل قاؿ ف أبا طمحةإ -

تَّى تينإًفقيكا ًممَّا تيًحبُّكفى  حى
(7)

ف أحب أمكالى إلىَّ بيرحاء، كأنيا صدقة   هلل كا 
: "  ، فقاؿ ، فضعيا يا رسكؿ اهلل حيث أراؾ اهلل أرجك برىا كزخرىا عند اهلل

نى أرل أف  ، كقد سمعت ما قمت ، رابح ؿذلؾ ما ، ذلؾ ماؿ رابح ،بخ بخ  كا 

                                           
 . 5/314، سٚػخ اٌطبٌج١ٓ ٌٍٕٜٛٚ 3/791( عجً اٌغالَ 1)

٠ٚشاجغ رفظ١ً رٌه :اٌٛلف اإلعالِٝ  ،452/ 2( اٌشٚع اٌّشثغ ششح صاد اٌّغزٕمغ  2)

ث١ٓ إٌظش٠خ ٚاٌزطج١ك )سعبٌخ ِمذِخ ئٌٝ و١ٍخ اٌشش٠ؼخ ٚاٌمبْٔٛ ثبٌمب٘شح  ١ًٌٕ دسجخ 

 .  33َ( ص 2111٘ـ ـ 1421د/ ػىشِخ عؼ١ذ طجشٜ  -اٌؼب١ٌّخ 

، دبش١زب ل١ٍٛثٝ 4/95،دبش١خ اٌذعٛلٝ ػٍٝ اٌششح اٌىج١ش 3/79( عجً اٌغالَ 3)

 . 2/452اٌّشثغ ششح صاد اٌّغزٕمغاٌشٚع  ،3/79ٚػ١ّشح

 ، 1/931،ِجّغ األٔٙش ششح ٍِزمٝ األثذش2/352( اٌفزبٜٚ إٌٙذ٠خ 4)

 . 6/221ثذائغ اٌظٕبئغ      

 . 72( عٛسح آي ػّشاْ :ِٓ ا٠٢خ 5)
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فقسميا أبك طمحة  ، فقاؿ أبك طمحة: أفعؿ يا رسكؿ اهلل  تجعميا فى األقربيف"
 .(0)فى أقاربو كبنى عمو

ػ  أصاب أرضان بخيبر فأتى النبى ػ  إف عمر بف الخطاب  -
ب ماالن قط صصبت أرضا بخيبر، لـ أأ، فقاؿ: "يا رسكؿ اهلل إنى  فييا أمرهيست

: "إف شئت حبست أصميا كتصدقت  ؟ قاؿ مرنى بو، فما تأ أنفس عندل منو
، كتصدؽ بيا فى  : أنو ال يباع كال يكىب كال يكرث فتصدؽ بيا عمر ، " بيا

 كالضعيؼ ، ،كفى سبيؿ اهلل، كابف السبيؿ كفى الرقاب ، كفى القربى ، الفقراء
 .(4)ال جناح عمى مف كلييا أف يأكؿ منيا بالمعركؼ كيطعـ غير متمكؿ"،

: "إذا مات ابف آدـ  ػ قاؿ ػ أف رسكؿ اهلل ػ  ركل أبك ىريرة ػ  -
،أك كلد صالح يدعك  ،أكعمـ ينتفع بو :صدقة جارية انقطع عممو إال مف ثبلث

 .(4):الكقؼ لو" كالصدقة الجارية
ػ "ما أعمـ أحدان كاف لو ماؿ مف  قاؿ جابر بف عبد اهلل ػ  -3

دة ال تشترل أبدا كال تكىب كال بة مؤ المياجريف كاألنصار إال حبس مالو صدق
 .(3) تكرث"

كقاؿ الشافعى ػ رحمو اهلل ػ لقد حفظنا الصدقات عف عدد كثير مف  -7
 ـأنيـ ل : ى لنا عدد كثير مف أكالدىـ كأىمييـحكالمياجريف كاألنصار، كلقد 

ينقؿ ذلؾ العامة منيـ عف العامة ال  ، يزالكا يمكف صدقاتيـ حتى ماتكا
 ،كأف أكثر ما عندنا بالمدينة كمكة مف الصدقات لكما كصفت ، فيويختمفكف 

                                           
[، طذ١خ ِغٍُ 1372] 2/531اعُ دذ٠مخ ألثٝ ؽٍذخ .طذ١خ اٌجخبسٜ  ( ث١شدبء :1)

2 /673 [777. ] 

طذ١خ  [ ،2576] 2/772غ١ش خبصْ ٚال ِذخش . طذ١خ اٌجخبسٜ  ( غ١ش ِزّٛي :أ2ٞ)

 [.1632] 1255/  3 ِغٍُ

عجً اٌغالَ  [،2771] 3/119[ ، عٕٓ أثٝ داٚد 1631] 1255/ 3( طذ١خ ِغٍُ 3)

3/79 . 

 .5/544( اٌّغٕٝ 4)
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 .(0)يمكنيا حتى ماتكا، بيا المسممكف مف السمؼؽ لـ يزؿ يتصد
ؿ السمؼ الصالح مكع فيذه األدلة مف كتاب اهلل تعالى، كسنة رسكلو 

رضى اهلل عنيـ لتدؿ عمى أف الكقؼ مندكب إليو، كقد انعقد اإلجماع عمى 
 .(4)ذلؾ

كالماؿ سكاء كاف فى يد الفرد أك الجماعة أك الدكلة يقـك عمى خدمة 
 .كحمايتو توالجميع، كيقـك الجميع عمى تنمي

يعد التأميف االجتماعى لمفرد كالجماعة تأميف لثركات األمة  :كعمى ىذا 
خر كيتفاعؿ معو كيؤثر منيما عف اآل كيعبر كبل ،كطاقاتيا البشرية كالمادية 

  .(4)كسمبافيو إيجابا 
حماية األمكاؿ مف االعتداء حد الشريعة اإلسبلمية عند  كال يقؼ دكر

نما أيضا عدـ االعتداء عمييا مف المال عمييا مف الغير فحسب ،  ؾكا 
أك  ،ير كاإلسراؼ أك التعامؿ بالرباذاؿ بالتبمبالتصرؼ غير المشركع فى ىذا ال

 .غير ذلؾ مف الطريؽ المحرمة شرعان 
أكجبت عمى المالؾ العمؿ عمى تنمية  لؾ فإف الشريعةباإلضافة إلى ذ

ليؤدل ىذا الماؿ  اإلسبلـ مف غير ضرر كال ضرار ، وا شرعم مالو فى حدكد
 دكره فى التنمية لصالح المالؾ كمصمحة الجماعة، بما يككف لو األثر

  .(3)كتأميف خدمات الفرد كالجماعة ،الثركة فى تأميف كتنمية  المحمكد
كالحرابة  ،فالتعدل عمى األمكاؿ بأل نكع مف أنكاع التعدلكعمى العمـك 

                                           
 . 6/235، رذفخ اٌّذزبط ثششح إٌّٙبط 4/93( األَ 1)

 ،ِٚب ثؼذ٘ب . 241/  4،وشبف اٌمٕبع 544/  5( اٌّغ2ٕٝ)

اٌٛػؼٟ  ( دك اٌزأ١ِٓ االجزّبػٟ ٚأدىبِٗ ـ دساعخ ِمبسٔخ فٟ اٌفمٗ اإلعالِٟ ٚاٌمب3ْٛٔ)

٘ـ ـ 1431)جبِؼخ األص٘ش ـ و١ٍخ اٌشش٠ؼخ ٚاٌمبْٔٛ ثطٕطب د/ ِذّذ ِذّذ ػجذاٌغ١ّغ

 .324َ( ص2111

 .322( اٌّشجغ اٌغبثك ص4)
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       0511       م 4102والثالثون  يالثانمجمة كمية أصول الدين بأسيوط ،العدد  

 

 

 
 

 

 

 

كلكؿ قسـ  ، كالغضب كاالختبلس كالسرقة كالخيانة كغيرىا مجمع عمى تحريمو
 .(0)حكـ يخصو

سكاء كاف أكبل  ، كأجمعت األمة عمى أف التصرؼ فى الماؿ بالباطؿ حراـ
يحؿ فى الشرع  ال أك بيعان أك ىبة أك غير ذلؾ، كالباطؿ : اسـ جامع لكؿ ما

 .(4)كالربا كالغضب كالسرقة كالخيانة ، ككؿ محـر كرد الشرع بو 
كالحماية لصالح الدكلة تعني أف يقـك كلي األمر أك مف ينكبو بتكجيو 
الكاقفيف إلى كقؼ أمكاليـ لصالح الدكلة كقفا عاما ، بحيث يتاح لناظر 

تصرؼ بما يرفع الكقؼ في ىذه الحالة أف يتصرؼ فيو بأم نكع مف أنكاع ال
األضرار التي تحيط بالدكلة أفرادا كمؤسسات، كبخاصة تمؾ األضرار 

 االقتصادية .
 لمنفعة المسمميف. يحمي أرضاكما يجكز لكلي األمر أف 

فقد ركل ابف عمر قاؿ حمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ النقيع لخيؿ 
  (4) .المسمميف

فيو الخصب لمكاف ما كالنقيع بالنكف مكضع ينتقع فيو الماء فيكثر 
  .يصير فيو مف الماء

كأما سائر أئمة المسمميف فميس ليـ أف يحمكا قاؿ ابف قدامة : 
كنعـ  ،كلكف ليـ أف يحمكا مكاضع لترعى فييا خيؿ المجاىديف ،ألنفسيـ شيئا

بؿ الصدقة ،الجزية كماشية  ،كضكاؿ الناس التي يقـك اإلماـ بحفظيا ،كا 
 . يستضر بو مف سكاه مف الناسالضعيؼ مف الناس عمى كجو ال

حميا كاشتير ذلؾ في  رضي اهلل عنيما أف عمر كعثمافقد ركم ف 

                                           
 . 5/293( ٠شاجغ : ِٛا٘ت اٌج١ًٍ ٌٍذطبة 1)

 . 7/153غ : اٌّجّٛع ٌٍٕٜٛٚ ( ٠شاج2)

 . 537ص /11طذ١خ اثٓ دجبْ ط، 146/ص6عٕٓ اٌج١ٙمٟ اٌىجشٜ ط (3)
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 .فكاف إجماعا ،الصحابة فمـ ينكر عمييما
يا أمير المؤمنيف  :كركل أبك عبيد بإسناده قاؿ أتى أعرابي عمر فقاؿ

 ،اكأسممنا عمييا في اإلسبلـ عبلـ تحميي ،ببلدنا قاتمنا عمييا في الجاىمية
 ،ككاف إذا كربو أمر فتؿ شاربو كنفخ ،فأطرؽ عمر كجعؿ ينفخ كيفتؿ شاربو

الماؿ ماؿ اهلل كالعباد : فقاؿ عمر  ،فمما رأل األعرابي ما بو جعؿ يردد ذلؾ
كاهلل لكال ما أحمؿ عميو في سبيؿ اهلل ما حميت شبرا مف األرض  ،عباد اهلل
 (0) .في شبر

 
 ادلثحث انزاتع

 ٔاطتغالل ادلٕارد انعايححتظني اطتثًار 
 كيشتمؿ المبحث عمي مطمبيف :

 المطمب األكؿ : استثمار كاستغبلؿ المكارد العامة. 
  .اإلنفاؽ العاـ كفرض الضرائبالمطمب الثاني : 

 ادلطهة األٔل
 اطتثًار ٔاطتغالل ادلٕارد انعايح

إف المكارد التى جعميا اإلسبلـ ميدانا لمممكية العامة مف التعدد 
ليا مف دكر فعاؿ فى مجاؿ تحقيؽ التنمية  مة بحيث يبرز مالضخاكا

،  فالممكية العامة تضـ جزءان كبيران مف األرض الزراعية المستغمة، االقتصادية 
كجميع األراضى المكات إلى جانب الغابات كالمناجـ كالمحاجر كالمعادف ككؿ 

األنشطة الثركات الكامنة فى باطف األرض ، كالتى تقـك عمييا معظـ 
 ..اإلنتاجية فى عالـ اليـك .

                                           
 . 429ص /1ٚأظش أ٠ؼب : اٌّٙزة ط  337ص /5( اٌّغٕٟ ط1)
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، كؿ اإلسبلـ إدارة ىذه المكارد كممكيتيا إلى الجماعة كمف يمثميا ك كقد 
ىكذا تساىـ الدكلة بدكر فعاؿ ك  ..،  ىادفان إلى تحقيؽ التنمية االقتصادية

يجابى فى تحقيؽ التنمية االقتصادية عف طريؽ استغبلؿ ما بيدىا مف  كا 
كيأتى دكرىا فى ، تقـك عمى إدارتو مف أمكاؿ المسمميفممكية عامة ، كما 

عاناتيـ عمى  التنمية سكاء بتشجيعيا لمبادرات األفراد كرغباتيـ فى التعمير كا 
ف احتاجكا لممعاكنة ، أك بقياميا بنفسيا بإنشاء المشركعات بتعمير إذلؾ 

 .(0)اؿ كتنفيذ خطط التنمية كاإلصبلح االقتصادلمك األراضى كاستثمارات أ
إف سبلمة االقتصاد ىك كاجب يطرحو الفقو اإلسبلمى عمى كلى األمر 
بمراقبتو التصرفات العقدية كمنع الناس مف االنحراؼ بيا عف تحقيؽ مصالح 
الجماعة إلى تحقيؽ مصمحة فردية فقط ، كىذا ىك أىـ كظيفة اقتصادية 

 .(4)لمدكلة يجب عمى كالة األمكر القياـ بيا شرعان 
كمدل التفاعؿ بيف  يةاالقتصاد التنمية المترتب عمىمدل األثر إف 

فى الفكر االقتصادل  األفراد كالدكلة فى تنمية الممكية الفردية كالجماعية
مف أجؿ الكصكؿ إلى تأميف الحياة اإلنسانية فى العاجؿ كاآلجؿ  ياإلسبلم

  .عمى كجو العمـك كالدكاـ
 دكر كبير في التنمية االقتصادية ، ممعادف المستخرجة مف األرضكل
 .ىا أىـ المكارد التي تقـك عمييا التنميةر باعتبا

 اختمؼ الفقياء فى تممكيا باالستيبلء عمييا عمى رأييف:كقد 
حدل  الرأل األكؿ: ذىب جميكر الفقياء مف الحنفية كالشافعية كا 

عيا يجكز تممؾ المعادف بجميع أنكا الركايتيف عف اإلماـ أحمد إلى أنو
                                           

( اٌذش٠خ االلزظبد٠خ فٝ اإلعالَ ٚأصش٘ب فٝ اٌز١ّٕخ د/ عؼ١ذ أثٛ اٌفزٛح ِذّذ ثغ١ٛٔٝ 1)

 259،  256و١ٍخ اٌشش٠ؼخ ٚاٌمبْٔٛ ثبٌمب٘شح ( ص  -جبِؼخ األص٘ش  -)سعبٌخ دوزٛساٖ 

 َ.  1777٘ـ ـ 1417إٌّظٛسح ؽ األٌٚٝ  -ؽ اٌٛفبء ٌٍطجبػخ 

 . 75ص –ِشجغ عبثك  –( د/ اٌذظشٜ 2)
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، فيى ممؾ  باالستيبلء عمييا، كجدت فى أرض مممككة لشخص أك لمدكلة
ف كانت األرض غير مممككة فيى مباحة يجكز تممكيا  لصاحب األرض، كا 

 .(0)لمف استكلى عمى األرض فردا كاف أك الدكلة
كاستدلكا عمى ما ذىبكا إليو: بأف المعدف بجميع أنكاعو تابع لؤلرض 

كمادامت األرض قد ممكت فظاىرىا كباطنيا سكاء، كتممؾ فيك مف أجزائيا، 
 .(4)بجميع أجزائيا

نصيب لبيت  -المعدف  -كاتفؽ أصحاب ىذا الرأل أف فى ىذا الماؿ 
 :  ، كفى مصرفو عمى أقكاؿ متعددة ، كلكنيـ اختمفكا فى تقديره الماؿ

  . (4) مصرؼ الفئ ، كمصرفو فقاؿ الحنفية: يجب فيو الخمس
كاختمفكا فى قدره عمى  . : مصرفو مصرؼ الزكاة عيةكقاؿ الشاف

 . (3)كجييف: أحدىما: الخمس، كالثانى: ربع العشر
 .(7)كقاؿ الحنابمة: بأنو يجب فيو ربع العشر، كمصرفو مصرؼ الزكاة

أف المعدف بجميع أنكاعو ال يعتبر مف  الرأل الثانى: ذىب المالكية إلى
 .(1)كاستكلى عميو ، فبل يممكو مف كجده األمكاؿ المباحة

مممككة  ؤلرض التى فييالتبع بكاستدلكا عمى ذلؾ: بأف المعادف ليست  
 ، فالمعادف فى جكؼ األرض أقدـ مف ممؾ المالكيف ليا كانت أك غير مممككة

 ركألف المعادف قد يجدىا شرا (5).، فمـ يجعؿ ذلؾ ممكا ليـ بممؾ األرض
؛ كألنيا عمى العمـك مدعاة إلى التحاسد  ، فإف تركت ليـ أفسدكا الناس

                                           
 . 5/521، اٌّغٕٝ 3/76، ٔٙب٠خ اٌّذزبط 2/65( ثذائغ اٌظٕبئغ 1)

 .5/521، اٌّغٕٝ 2/65( ثذائغ اٌظٕبئغ 2)

 .2/439( ششح فزخ اٌمذ٠ش 3)

 ، ِٚب ثؼذ٘ب. 4/254ِٚب ثؼذ٘ب ،ٔٙب٠خ اٌّذزبط 1/341( رفغ١ش اٌغ١ٛؽٟ 4)

 ِٚب ثؼذ٘ب.  5/521( اٌّغٕٝ 5)

 .1/224( اٌّمذِبد اٌّّٙذاد : الثٓ سشذ 6)

 . 1/369، ِٕخ اٌج١ًٍ 1/357، اٌششح اٌظغ١ش ٌٍذس٠ش 1/224،225( اٌّشجغ اٌغبثك 9)
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جعمت لئلماـ؛ كألنيا فى حكـ الفئ لجميع  كعمى ذلؾ، كالتقاتؿ كسفؾ الدماء
، بمنزلة ما لـ يكجؼ عميو بخيؿ كال ركاب، كالفئ عند المالكية:  المسمميف

 .(0)لئلماـ يتصرؼ فيو بما يراه مف الصالح العاـ
كأكلى بالقبكؿ كالصكاب؛ ألنو مذىب المالكية ىك الراجح،  كأرل أف 

يجعؿ ىذه المعادف مف األمكاؿ العامة التى يجب أف تككنو ممكا لمدكلة 
، مع تعكيض مف كجد ىذا المعدف أك استخرجو بما ال  لتحقيؽ الصالح العاـ

فيذا الجزء  ، كالباقى لئلماـ يضعو حيث شاء ، يقؿ عف خمس الخمس
 اقى لصالح األمة.، كالفئ فى الب بمثابة الغنيمة لكاجده

 ادلطهة انثاَي
 اإلَفاق انعاو ٔفزض انعزائة

بالمياـ التى تقـك بيا الدكلة فى تحقيؽ  العامة المكارد يقد ال تف
يستحيؿ  التأميف االجتماعى، أك تتعرض الجماعة أك أحد أفرادىا لكارثة ما،
يثار كىنا  أك يصعب عمى الفرد كالجماعة دفع ىذه الكارثة أك تدارؾ آثارىا،

 .؟ ،كدكره فى تأميف الجماعة التساؤؿ عف طبيعة اإلنفاؽ العاـ
ف فرض اإلنفاؽ أك الضرائب فى سبيؿ تحقيؽ المصالح الضركرية إ 

أمر أكجبو الشرع عمى سائر األشخاص حكامان  كدفع األضرار النازلة
، ككذلؾ عمى سائر األمكاؿ بالقدر يده كؿ عمى حسب طاقتو كج، كمحككميف 
ؽ تأميف المصالح فى الحاؿ كالمستقبؿ عمى الدكاـ عمى أساس مف الذل يحق

 .(4) العدؿ كالمساكاة حتى تنتظـ حياة األمة كيتحقؽ ليا األمف كالسبلـ
يعد اإلنفاؽ العاـ مكردا ىاما مف مكارد التأميف االجتماعى اإلسبلمى ك 

كبو يتبيف  كأىـ منو كأحكج إليو فى األحكاؿ الضركرية، فى األحكاؿ العادية
                                           

 ٔفظ اٌّٛاػغ .  –( ٠شاجغ : اٌّشاجغ اٌغبثمخ 1)

 ِٚبثؼذ٘ب. ،431( دك اٌزأ١ِٓ االجزّبػٟ ـ ِشجغ عبثك ـ ص 2)
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ة النظاـ التأمينى اإلسبلمى فى استيعاب المكارد المالية المتعددة نمدل مرك 
 ة. كأسس فقيي شرعية بطرؽ

:أف اإلنفاؽ العاـ يككف كاجبا فى الحاالت االضطرارية  كمف ىنا نعمـ
  .(0)كالحاجات الضركرية التى ال تفى بيا الزكاة، ككذلؾ المكارد األخرل

 لزاـ بيذا اإلنفاؽ، كسبيؿ تحصيمو ؟: ما طريقة اإل  كلكف
ر فى فريضة اإلنفاؽ إف الخيا يقكؿ بعض عمماء االقتصاد اإلسبلمى:

فيذا  ، فى سبيؿ اهلل قاصر عمى تحديد حصة ىذا اإلنفاؽ مف ماؿ المسمـ
،بعكس الزكاة التى حدد اإلسبلـ حصتيا  التحديد متركؾ لمحض إرادة المسمـ

إرادة  المسمـ ىنا ليست مطمقة فى كؿ الظركؼ عمى أف ، كنصابيا كمصارفيا
، فقد فرض اإلنفاؽ فى سبيؿ اهلل لمصمحة المجتمع اإلسبلمى،  عمى السكاء

ككلى األمر ىك الذل يمثؿ المجتمع كينكب عنو فى تنفيذ ىذه المياـ 
داء آفإذا أغفؿ الناس  بمقتضى سمطة الحكـ التى فكضيا إليو المجتمع،

ة ال تفى بمطالب المجتمع، كاف صأك أدكىا بح اهلل، فريضة اإلنفاؽ فى سبيؿ
كعمى  كلى األمر أف يحدد حصة اإلنفاؽ مف ماؿ كؿ مسمـ عمى قدر يساره،ل

 .(4) ضكء ما تمميو ضركرات المجتمع
دائيا إلى الدكلة تبعان آ: فريضة إلزامية يمتـز الفرد ب الضريبةكما أف 

لتى تعكد إليو مف كراء ، بغض النظر عف المنافع ا لقدرتو عمى الدفع
، كتستخدـ حصيمتيا فى تغطية  الخدمات التى تؤدييا السمطات العامة

 .(4)النفقات العامة
:إنو يجكز فى اإلسبلـ أف نفرض  ل: مف الخطأ القكؿك يقكؿ المكد

                                           
 .433( دك اٌزأ١ِٓ االجزّبػٟ ـ ِشجغ عبثك ـ ص 1)

 . 61(  اٌّشجغ اٌغبثك  ص 2)

 -إٌبشش: ِىزجخ األلظٝ  2/275ٍّى١خ فٝ اٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخد/ ػجذ اٌغالَ اٌؼجبدٜ ( ا3ٌ)

 ٘ـ.1375ػّبْ 
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:إف الزكاة ىى ضريبة  ،ككذلؾ ال يصح أف يقاؿ ضريبة لسد نفقات الحككمة
نما الزكاة ماؿ مف أمكاؿ  الحككمة تكضع عمى الناس لتسد بيا نفقات ، كا 

 . .. التأميف االجتماعى يؤخذ مف األغنياء ليرد إلى مف يستحقو مف الفقراء
، فكؿ ما  أما حاجات الحككمة فما ىى إال حاجات الجميكر أنفسيـ

بكا ليا مف األمكاؿ ما تحقؽ بو تأف يكت : يطالبكف بو الحككمة مف كاجبيـ
، فكذلؾ يجب  تب بالماؿ لمختمؼ الشئكف االجتماعية، فكما أنو يكت مطالبيـ

عمى الناس أف يكتتبكا بالماؿ كيمكنكا الحككمة مف القياـ بكؿ ما ىـ فى 
 .(0)، كما الضريبة فى الكاقع إال ما يكتتب بو الناس لمصالحيـ حاجة إليو

كلتحقيؽ ما تقضى بو الكحدة االجتماعية مف التضامف كالتعاكف بيف 
المسمميف أجاز الشارع فرض الضرائب حينما ال تفى ضريبة الزكاة كبقية 
 المكارد المالية المتاحة مف تحقيؽ أىداؼ اإلسبلـ االجتماعية كالضركرية . 

فالنصكص الكاردة فى شأف المكارد المالية اإلسبلمية تعطى ىذا 
 . (4)، كما أبانو فقو الصحابة المالى يؤيد ىذا االتجاه النطباعا

كلضماف أال تتدخؿ أىكاء الحكاـ كشيكاتيـ فى فرض الضرائب ، 
كاشترطكا عدة  ، كضع العمماء عدة ضمانات: كلكفالة العدالة فى ىذا األمر

 يجب أف تتكافر قبؿ أف يقـك كالة األمر بجباية ىذه األمكاؿ، ،شركط 
كمف ىذه  ، كحتى يصح القكؿ بمشركعيتيا ، تمؾ الضرائبكتحصيؿ 

 :  (4)الشركط
، تدعكا إليو المصمحة العامة  أف تككف ىذه الضرائب أمران استثنائيان  -0
،  ، كتدبيران مؤقتان حسبما تدعكا إليو الضركرة التى تقدر بقدرىا لممجتمع

                                           
  312،313( ٔظش٠خ اإلعالَ ٚ٘ذ٠ٗ فٝ اٌغ١بعخ ٚاٌمبْٔٛ : أ / أثٛ األػٍٝ اٌّٛدٜٚ ص 1)

 ٘ـ . 1377دِشك  -ؽ داس اٌفىش 

 .547( د/ اٌذظشٜ ـ ِشجغ عبثك ـ ص 2)

 ، ِٚب ثؼذ٘ب. 147ـ ِشجغ عبثك ـ ص  ( د/ عؼ١ذ أثٛ اٌفزٛح3)
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 . ينتيى كيزكؿ بزكاؿ العمة كانتياء الحاجة
اكـ الذل يفرض ىذه الضرائب عادالن ، تجب طاعتو، أف يككف الح -4

 ، كلتحقيؽ العدؿ.  عسؼتلعدـ الظمـ كال ةليككف فى ىذا ضمان
أال يككف ىناؾ فى بيت الماؿ كالخزانة العامة ما يكفى لسد ىذه  -4

،  الحاجات، كال ينتظر أك يرجى أف يككف شئ مف ذلؾ نظران لمظركؼ الطارئة
 ا عندىـ مف أمكاؿ فائضة إلى بيت ماؿ المسمميف. كأف يرد الحاكـ كأعكانو م

نفاقو عمى الكجو المشركع.  -3  أف يقع التصرؼ فى جباية الماؿ كا 
،  كما يشترط أف تككف أحكاـ اهلل فى تمؾ الحاؿ نافذة كما يجب -7

حكـ بقدر الحاجة كحدكده مقامة كما يرضى ، كأف تككف الكظائؼ فى جياز ال
 .(0)، ال تزيد عمييا

االقتراض مف صندكؽ النقد الدكلي ػ كمف خبلؿ بياف األحكاـ المتعمقة ب
بضكابط شرعية محكمة، أك غيره مف الجيات الداخمية أك الخارجية ػ مرىكف 

كمدل التفاعؿ بيف األفراد كالدكلة  يةاالقتصاد التنمية األثر المترتب عمى كأف
مف أجؿ  يادل اإلسبلمفى الفكر االقتص فى تنمية الممكية الفردية كالجماعية

قائمة عمى دفع المفاسد كجمب المنافع لمنفس كالغير ، في حياة إنسانية 
 .الحاؿ كالمآؿ

 تـ بحمد اهلل تعالى كتكفيقو                              
 د/ مصطفى عبد الغفار عباس خميفة                         

 ـ4103 –ق 0347                                 
 
 

                                           
، 1/314 ،اٌّغزظفٝ ٌٍغضا123ٌٝ: 2/121( ٠شاجغ رفظ١ً رٌه :االػزظبَ ٌٍشبؽجٝ 1)
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       0110       م 4102والثالثون  يالثانمجمة كمية أصول الدين بأسيوط ،العدد  

 

 

 
 

 

 

 

  ىػ.0414ط دار المعرفة ،:لئلماـ الشافعى  األـ -0
منياج الطالبيف كعمدة المفتيف  - تحفة المحتاج )شرح المنياج - 4

 ط دار إحياء التراث العربى.  مييثمىل ( لمنككل
، )عمى شرح العبلمة جبلؿ الديف  ، كعميرة قميكبى : حاشيتا اإلماميف - 4 

عيسى  - ( ط دار إحياء الكتب العربية المنياج لمنككلشرح  المحمى
 .  الحمبى

 ىػ .0301دار الكتب العمميةط ،لمماكردل  : الحاكل الكبير - 3 
 ط دار الكتب العممية.  : لئلماـ النككل ركضة الطالبيف - 7
 . ىػ0414ط دار الفكر ، :لمنككل المجمكع )شرح الميذب لمشيرازل( - 1 
اإلماـ الشافعي، تأليؼ: إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ  الميذب في فقو -5

 .بيركت –الشيرازم أبك إسحاؽ، دار النشر: دار الفكر 
 ،ط دار الفكر. ممي لمر :المحتاج نياية  - 1
 : كتب مذىب الحنابمة -
إلماـ المبجؿ أحمد ا اإلنصاؼ فى معرفة الراجح مف الخبلؼ عمى مذىب -0

  ىػ .0301دار الكتب العممية ط،:لممرداكل  بف حنبؿ
بف ا: ألبى النجا مكسى بف أحمد  الركض المربع شرح )زاد المستنقع -4

 بيركت.  - ط دار الكتاب  العربى - لمقدسى الحنبمى( لمبيكتىاسالـ 
،كىك شرح )لمنتيى  المسمى حقائؽ أكلى النيى: شرح منتيى اإلرادات -4

 ،ط دار الفكر. لمبيكتى ار(ابف النج: كحىفتاإلرادات لمحمد بف أحمد ال
 ىػ.0301ط دار الكتب العممية ػ  بف مفمح المقدسى: ال الفركع -3
دار ط ،لمبيكتى : ( )عف متف اإلقناع لممقدسى كشاؼ القناع -7

 ىػ .0314الفكر
 –بيركت  –دار النشر: المكتب اإلسبلمى  ػ ف مفمح الحنبمىبالمبدع:ال -1
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 ىػ.0311
–الناشر: المكتب اإلسبلمى ػ  لمسيكطى الرحيبانىمطالب أكلى النيى:  -5

 ىػ.0110 -دمشؽ
 فكرال ط دار ، ف قدامة المقدسىبال الخرقى ( : )شرح مختصر لمغنىػ ا 1

 . ىػ 0317
 : : كتة انهغح خايظاً 

 ىػ .0340دار الكتب العممية دستكر العمماء ،ط -0
 ق 0301طمبة الطمبة ،ط دار النفائس ػ عماف  - 4
 العراؽ. - ط دار الرشيد  : لمخميؿ بف أحمد الفراىيدل العيف - 4
الناشر: دار الكتاب العربى ط األكلى  –غريب الحديث: ألبى عبيد -3

 ىػ. 0411
الناشر:مكتبة لبناف ػ بيركت ، :ألبى بكر الرازل مختار الصحاح - 7

  ىػ .0307
 :يزاجع إطالييح يتُٕعح ـ

 : المجبلت كالدكرياتك  كاألبحاث الرسائؿ العمميةالكتب ك 
  ػ طبعة كزارة األكقاؼ . _ بياف لمناس ػ األزىر الشريؼ

_ بدائؿ االقتراض مف صندكؽ النقد الدكلي في ميزاف اإلسبلـ د/ حسيف 
 ػ مكقع مناراتمي شبكة المعمكمات الدكلية )اإلنترنت( ع حسيف شحاتو

www.manartweb.com) ) 
_ الجياز المصرفي كدعـ سياسات اإلصبلح االقتصادم في مصر د/ 

لحنيزم )رسالة الدكتكراه في القانكف ػ قسـ التشريعات ايكسؼ إبراىيـ 
االقتصادية كالمالية ػ جامعة المنصكرة ػ كمية الحقكؽ ػ قسـ التشريعات 

 ـ(.4111ػ  4111االقتصادية كالمالية 
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 - رسالة دكتكراه أثرىا فى التنمية )الحرية االقتصادية فى اإلسبلـ ك _ 
د/ سعيد أبك الفتكح  : ( مية الشريعة كالقانكف بالقاىرةك – جامعة األزىر
ىػ ػ 0311المنصكرة ط األكلى  - ط الكفاء لمطباعة - محمد بسيكنى

 ـ.0111
_ حؽ التأميف االجتماعي كأحكامو ػ دراسة مقارنة في الفقو اإلسبلمي 

)جامعة األزىر ػ إبراىيـ محمد محمد عبدالسميعالكضعي د/  كالقانكف
 ـ( .4101ىػ ػ 0340كمية الشريعة كالقانكف بطنطا

بنكؾ اإلسبلمية في تحقيؽ التنمية االقتصادية د/محمد أبك شادم ال_ دكر 
 . )مكتبة كمية الشريعة كالقانكف بالقاىرة(

بلح _ دكر رؤكس األمكاؿ األجنبية في تمكيؿ التنمية االقتصادية د/ ص
 ـ( 0154ػ  3)مجمة معيد الدراسات العربية ػ القاىرة ػ العدد  الديف نامؽ

_ الرأسمالية تجدد نفسيا د/ فؤاد مرسي )الككيت ػ كتاب عالـ 
 (.035ـ ػ العدد 0111ىػ  ػ0301المعرفة

 - : د/ أحمد الحصرل السياسة االقتصادية كالنظـ المالية المعاصرة_ 
 القاىرة. - مطبعة دار التأليؼ - ىريةالناشر: مكتبة الكميات األز 

_ صندكؽ النقد الدكلي كدكره في تكسيع مفيـك العكلمة االقتصادية لمباحث 
 محمد بف عمي .  عبلء يأب

_ العبلقات الدكلية د/ محمد ذكي المسير ط دار النيضة العربية ػ القاىرة 
 ـ .0117

د/محمد محمكد  _ مستقبؿ البنكؾ اإلسبلمية في ظؿ التطكرات االقتصادية
المكاكم )رسالة الدكتكراه في القانكف ػ جامعة المنصكرة ػ كمية الحقكؽ ػ 

 ـ(.4114ىػ ػ0343اقتصاد كمالية عامة 
الناشر: مكتبة  - د/ عبد السبلـ العبادل : الممكية فى الشريعة اإلسبلمية_ 
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 . ىػ0417عماف  – األقصى
المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ) عكلمة االقتصاد كاإلدارة العربية ػ _ 

تجاىات عكلمة االقتصاد كأثرىا عمى الشركات كالمؤسسات اكثائؽ ندكة 
 ـ (.0111العربية ػ القاىرة ػ ديسمبر 

 - ، د/ فتحى عبد الكريـ : د/ أحمد العساؿ النظاـ االقتصادل فى اإلسبلـ
 ـ.0111ىػ 0311نشر: مكتبة كىبة 

ط  لك أبك األعمى المكد : أ / فى السياسة كالقانكف ونظرية اإلسبلـ كىدي_ 
 .  ىػ0411دمشؽ  – دار الفكر

_ نظرية الحكـ الشرعي كالقاعدة الشرعية " األساس كالخصائص" ػ دراسة 
ىػ 0305/حسف سالـ مقبؿ )جامعة عيف شمس ػ كمية الحقكؽد مقارنة

 ـ( .0111ػ
 جامعة األزىر - رسالة دكتكراه بيف النظرية كالتطبيؽ )الكقؼ اإلسبلمى  -

د/ عكرمة سعيد  ( ـ4110ىػ ػ 0340كمية الشريعة كالقانكف بالقاىرة  –
 . صبرل

كزارة العدؿ كالشئكف اإلسبلمية كاألكقاؼ بدكلة  - مجمة منار اإلسبلـ_ 
 اإلمارات 

ىػ ػ مارس 0311( ربيع اآلخر 7( السنة )3العدد ) - العربية المتحدة  
 ـ. 0111

 ـ.  0111ػ سبتمبر 401مجمة األىراـ االقتصادم ػ العدد  -
المكقع الرسمي لصندكؽ النقد الدكلي:عمي شبكة المعمكمات الدكلية  _

  WWW.imf.org/external)اإلنترنت(   
 عمي شبكة المعمكمات الدكلية :يات ستار تايمزمنتد_ 
  (WWW.startimes.com) www.zutalaba.com     -    

http://www.imf.org/external
http://www.startimes.com/
http://www.zutalaba.com/
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